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Plats och tíd

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerøre

Justeringens tid och
pløts

Underskrífter
Selcreterare

Ordförande

Elizabeth Salomonsson (S), ordf
ç 37-43,45-61
Roger Eklund (S), ordf $ 44,
v ordf 5 37-43,45-61
Ulrik Larsson (S), ers $ 44
Lena Vilhelmsson (S)
Börje Eriksson (S), $ 37-43 ,45-61
Maria Larin (S), ers $ 44
Carl-Inge Westberg (S)

Jonny Clefberg (S)

Andreas Trygg (V)
Erscittare

Ulrik Larsson (S) $ 37-43,45-61
Maria Larin (S) $ 37-43,45-61
Anne Tjernberg (S)

Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Daniel Åkervall (MP)
Agneta Sellholm (M) ç:z-+:, +s-ot

Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD),
kl 14.00-16.20
Robert Jansson (SD)

Ola Saaw (M), $ 37-43,45-61
Agneta Sellholm (M), ers $ 44
Gunvor Sharp (M)
Jenny Adolphson (C)
Karl Ingström (L)
Karolina Glogowska (SD)
Fredrik Andersson (SD)

Tjdnstemdn och övriga deltagande

David Schanzer-Larsen, tf kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Carola Alzén,Mälarahmnar, $ 37
Morgan Leidström, Mälarhamnar, $ 37
Mikael Peterson, Kungsörs Grus, $ 38

Assos Rasool, Mälarenergi Elnät, $ 39
Peter Landin, Köpings Bostads AB, $ 40
Linda Ohlsson, Köpings Bostads AB, $ 40
Äsa Öberg-Thorstenson, VMKF, $ 41

Björn Nordberg, VME, $ 42
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 17.00

Lena Vilhelmsson

Rådhuset, Köping, 2017 - (J3 -2?*

G,ru Landström

Pøragrafer 37 - 6l

1

pldþeth Salomonsf n, $ 3\-43, 45-61" n;:6) Eklund, $ 44

Lena Vilhelmsson

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sømmanträdesdatum 2017-03-16

Døtumförønslags 2017- tb-LL Datumft)r
uppsältønde ansløgs nedtagønde

Fömarìngspluts för proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Ct¿¡,ls¡nrh,/Underskríft

Christine Prid-Ä.hlén
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Datum

2017-03-16

KS$37

Arsredovisn i ng 2016, Mälarhamnar AB
Företrädare ftir Mälarhamnar AB lämnar vid sammanträdet muntlig information om
bolagets preliminåira bokslut for 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS$38

Arsredovisning 2016, Kungsörs Grus AB
Företrädare ftir Kungsörs Grus AB lämnar vid sammanträdet muntlig information om
bolagets preliminåira bokslut fttr 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$3e

Arsredovisning 2016, Mälarenergi Elnät AB
Företrädare ftjr Mälarenergi Elnät AB lämnar vid sammanträdet muntlig information om
bolagets preliminära bokslut for 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$40

Arsredovisning 2016, Köpings Bostads AB
Företrädare ftir Köpings Bostads AB låimnar vid sammanträdet information om bolagets
och dotterbolagens, KBAB Service och Köpings Kabel-TV, preliminära bokslut ftir
2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol liusterarnas
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNRPTS PROTOKOLL
Datum

20t7-03-16+

KS$4r

Ars redovisn i n g 2016, Västra Mäla rdalens Komm u nalförbu nd
Företrädare ftlr Västra Mälardalens Kommunalfiirbund lämnar vid sammanträdet
muntlig information om ftirbundets bokslut for 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$42

Arsredovisning 2016, Västra Mälardalens Energ¡ och Miliö AB
Företrädare ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB lämnar vid sammanträdet
information om bolagets preliminära bokslut ftjr 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$43
Ks au $ 7l Dnr20l7ll85-042

Arsredovisning 2016 för Köpings kommun
Köpings kommuns resultat 2016 uppgår till 9,3 Mkr.

Ä.rsredovisning ftir Köpings kommun 2016 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning ft)r Köpings kommun 2016 med däri gjorda dispositioner

KS$44
Ksau$66 Dnr 2017116l-231

Köpeavtal för del av lnnerstaden l:l och 1:47 (Hake 2l
Detaljplan für kvarteret Hake, etapp 2,har under hösten 2016 vunnitlagakraft. Detalj-
planen möjliggör byggnation av ytterligare bostäder i anslutning till etapp 1.

Sedan tidigare har Köpings kommun tecknat markansvisningsavtal med Köpings Bo-
stads AB om fürvärv av byggrätterna. Parterna har nu enats om ftireliggande ñrslag till

Ø
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNAOESP NOTOKOLL
Datum

20t7-03-t6+

köpeavtal innebärande att Köpings Bostads AB ftjrvärvar del av fastigheterna Inner-
staden 1 :1 och Innerstaden I:47 für en köpeskilling om 3 617 250 kronor.

Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw och Börje Eriksson anmäler jäv och utgar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftlrslag till köpeavtal mellan Köpings kommun och
Köpings Bostads AB.

KS$4s
Ks au $ 67 Dw 20171190-252

Förvärv av fastigheterna Macksta 1:103, 1=104,1:105 och 1 :106 (lrisdal)
Fastigheterna Macksta I : I 03- 1 06, fd Irisdals Handelsträdgård, har varit ute till ftirsälj -
ning. Försäljningsobjektet har en total areal om l3 975 kvm.

Arbetsutskottet informerades om ärendet 2017-01-17, $ 15, och stadsarkitektkontoret
fick i uppdragatt undersöka möjligheten till ftirvärv.

Stadsarkitektkontoret har lÈimnat ett bud pâ | 525 000 kronor, vilket har accepterats av

säljarna, och ftireliggande köpekontrakt har upprättats.

Genomfürda markundersökningar visar att füroreningar finns kring de gamla växthusen.
Saneringskostnad bedöms uppgå till ca 390 000 - 475 000 kronor.

Genom köpet får kommunen rådighet över ett strategiskt beläget markområde med ut-
vecklingsmöjligheter. Köpet åir i linje med kommunens intentioner att öka sitt mark-
innehav i Mackstaområdet.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande köpekontrakt avseende ftjrvärv av fastigheterna Macksta
1 : 103, l:104, 1 : 105 samt 1 :106 ftir en köpesumma av 1 525 000 kronor med finan-
siering via kommunens likviditet.

É
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2017-03-16+

KS$46
Ks au $ 48 Dnr20l6l771-459

Ren hål I n i ng - verksam hetsöverläm n ¡ n g från Västra Mälardale ns
Kommu nalförbund till VafabMi ljö Komm u nalförbund
Med tillämpning av 3 $ i VafabMiljö Kommunalft)rbunds ftirbundsordning har kom-
munen tidigare beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen genom
bland annatVästra Mälardalens Kommunalft)rbund (VMKF) ansvarar ftir och utftir
ftiljande uppgifter:

1. Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens ren-
hållningsabonnemang och renhållningstaxa (VMKF)

2. Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan (VMKF)
3. Omhändertagande av slam från avloppsreningsverk (kommunen)
4. Omhändertagande av kommunens ftjrvaltningars och bolags egna verksamhets-

avfall (kommunen)

Kommunfullmäktige beslutade 201 6-12-19 ;
att Köpings kommun avser att fatta beslut om att äfefta det kommunala
renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljöbalken och de ovan angivna verksamheterna
och överlämna renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och ansvaret für de ovan
angivna verksamheterna till VafabMilj ö Kommunalftirbund. Förändringen fü rväntas ske
under verksamhetsåret 2017, dock senast 2017 -12-3 |

att Västra Mälardalens Kommunalftirbund och VafabMiljö Kommunalñrbund får i
uppdrag att överlämna beslutsunderlag for åtgärder och tidplan innan slutgiltigt beslut
fattas

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i medlemsrådet för Vafab-
Miljö Kommunalftirbund

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i samrådsorganet och som
ansvarar fü r kontakterna med VafabMilj ö Kommunalfü rbundet.

samt att kommunstyrelsen får i uppdrag atttillsammans med Västra Mälardalens Kom-
munalftirbund ta fram en omställningsplan für hanteringen av de ekonomiska
konsekvenserna.

Västra Mälardalens Kommunalftirbund och VafabMiljö Kommunalfürbund har arbetat
fram ftireliggande ftirslag till beslutsunderlag ftir åtgärder och tidplan.

Arbetet med verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens Kommunalförbund till
VafabMiljö Kommunalförbund kommer att påbörjas direkt efter beslut i samtliga KAK-
kommuner, Köping, Arboga och Kungsör, och ske inom ñljande delområden;

- Juridik och myndighetsfrågor
- Personal
- Ekonomi
-IT
- Insamlingsfrågor
- Kundservice och kommunikation

Protokollj*"'W1"''"ú* Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAOCS P NOTOKOLL
Datum

2017-03-16+

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen Ítireslå kommunfullmäktige

att Köpings kommuns överenskommelse med VafabMiljö Kommunalftirbund om
undantag från ftirbundsordningens $ 3 upphör att gälla från och med den 1 november
20r7

att godkänna ftireslagna åtgärder och tidplanen ftir verksamhetsöverfüring fran Västra
Mälardalens Kommunalförbund till VafabMiljö Kommunalftirbund när det gäller verk-
samheterna:

- kundservice, fakturering, information och administration av kommunens ren-
hållningsabonnemang och renhållningstaxa

- upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan

samt att uppdatera ftirbundsordningen ft)r Västra Mälardalens Kommunalförbund med
anledning av verksamhetsöverlämningen till VafabMilj ö Kommunalforbund.

KS$47
Ksau$75 Dnr 20171182-045

Anhållan om kommunal borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalft)rbund (VMKF) har inkommit med ansökan om borgen
for lån uppgående till totalt 68 000 000 kronor. Tidigare beslutad borgen uppgår till
33 000 000 kronor, vatav Köpings kommuns andel uppgår till 14 600 000 kronor.

Den nya begåiran om utökad borgen uppgår till 35 000 000 kronor totalt. Borgens-
åtagandet ftirdelas mellan medlemskommunema Köping, Arboga, Kungsör och Sura-
hammar utifrån befolkningsandel. För Köpings del uppgår andelen till44,3 Yo,vilket
ger ett utökat borgensbelopp på 15 524 000 kronor.

Köpings andel av tidigare borgensåtagande: 14 600 000 kr
15 524 000 krKöpines andel av füreslaset

Totalt borgensåtagande ftir Köpings kommun: 30 124 000 kr

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbunds ftirpliktelser teckna borgen såsom ftir
egen skuld, till ett belopp uppgående till 30 124 000 kronor.

tgn UtdragsbestyrkandeS
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRNOCSPROTOKOLL
Datum

20t7-03-t6

KS$48
Ks au $ 49 Dnr20l7ll52-046

Utdelning ur stiftelser 2017

Ordftiranden ftireslår ftiljande utdelning ur stiftelser 2017:

Ur stiftelsen Köpingsfonden:
- Utescen Folkets Park, upprustning av loger m m
- Sexkanten Folkets Park, ftirdigställande

Ur stiftelsen familjen G A Roséns minne:
- Tårtgeneralen
- Uppställningsplats ftir husbilar
- Mountainbikebanor m m

Ur stiftelsen E F Hultgrens testamentesfond:
- Mountainbikebanor m m
- Klätterställning,Skogsbrynsskolan

810 000 kr
220 000 kr

1 000 000 kr
1 300 000 kr

400 000 kr

450 000 kr
200 000 kr

Beslut
Enligt arbetsutskottets fü rslag beslutar kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige

att utdela medel ur stiftelser 2017 enligt ftireliggande fürslag.

KS$4e
Ksau$53

Medborgarförslag - uppställning av toalett
Lennart Engman har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att ställa upp en
toalett (bajamaja) på Alfagatan intill Yara, Volvo och GKN.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftjrslag konstaterar kommunstyrelsen att ft)reslagen plats är privat
mark som kommunen inte ftirfogar över och beslutar därfor ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

Dnr 20161875-101

P r,nn 
j
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRNOES PNOTOKOLL
Datum

2017-03-16+

KS$s0
Ks au $ 54 Dnr 2016i883-101

Medborgarförslag - upprätta en djurkyrkogård för husdiur
Niels Holmgaard har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att det upprättas en

djurþrkogård ftir husdjur som vistas i hemmet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-0I-30 att ta upp medborgarforslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till medborgar-
ftirslaget.

Roger Eklund med stöd av Ola Saaw yrkar bifall till arbetsutskottets forslag om avslag
på medborgarftirslaget.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt beträffande de båda yrkandena. Hon finner
Eklunds avslagsyrkande antaget.

Omröstning begåirs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder; Den som stödjer
arbetsutskottets förslag om avslag av medborgarftirslaget röstar ja och den som stödjer
Adolphsons yrkande om bifall till medborgarftirslaget röstar nej.

12 ledamöter röstar ja och 1 ledamot röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 50.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag menar kommunstyrelsen att en djurkyrkogård inte kan
prioriteras i ftirhållande till andra viktiga kommunal verksamheter och beslutar därftir
ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftlrslaget.

KS$sr
Ks au $ 56 Dnr20I7l78-101

Medborgarförslag - grat¡s wifi på central platser
Tomas Eklund har lämnat in ett medborgarftirslag med fiirslag om kommunen erbjuder
gratis wifi på centralt ställe i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att fürklara medborgarfürslaget für besvarat med hänvisning till att kommunstyrelsen
redan uppdragit till stadskansliet att under 2017 utreda möjligheten till gratis Wifi på
lämpliga offentliga mötesplatser.

p r otorortuster 

g" j,, [,-
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Datum

2017-03-16
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KS$s2
Ks au $ 62 Dnr 20161556-101

Medborgarförslag - ny skateboardramp i Köping
Marcus Westerlund har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att kommunen
bygger en ny skateboardramp i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden ftireligger.
Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget ftjr besvarat med hänvisning till kultur- och fritids-
nämndens yttrande.

KS$s3
Ks au $ 77 Dnr20l6l467-750

Rapport om ej verkställda beslut enl¡gt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

- Social- och arbetsmarknadsnämnden, kv 4,2016: inga beslut som inte verkställts

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS$s4
Ks au $ 60 Dnr20l6l458-821

Köpings lP, iordningställande av entré och parkering (särskilt uppdrag
från kommunfullmäktige), antagande av entreprenör
Köpings IP och paviljongen har genomgått en större upprustning och i planen ingick
också flytt av entré, iordningställande av parkeringen mm. I samband med budgetbeslut
ftir 2015 beslutade kommunfullmåiktige att uppdra till kommunstyrelsen att presentera
ftirslag med kostnadskalkyl ftjr iordningställande av parkeringen och entrén.

Förslag på iordningställande av parkering och entré vid Köpings IP inklusive
kostnadskalkyl presenterades under våren 201 6.

Protokol*"*w"\ gn Utdragsbestyrkandesi



xöprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOES P NOTOKOLL
Datum

2017-03-16+

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20, ç 77, att uppdra till kommunstyrelsen att
låta genomftira iordningställande av entré och parkering på Köpings IP enligt ftirelig-
gande fiirslag samt att anvisa 3,1 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir
ändamålet.

Åtgärderna är planerade att utfüras under våren 2017.

Entreprenad är upphandlad genom ftjrenklat fürfarande enligt Lagen om offentlig upp-
handling. För att öka flexibiliteten i hanteringen av anbuden har ftiljande delar lagts
utanftir anbuden som optioner:

1. flyttavboulebanor
2. grusning
3. asfaltering
4. renovering av gradänger, publikplatser

Vid anbudstidens utgång, 2017-01-26, hade tre anbud inkommit. Kvalificering och
utvåirdering av anbuden har genomfürts.

Anbudsgivare ff 1 bedöms ha lämnat det mest ñrdelaktiga anbudet.

Kostnadssammanställning: Upparbetade kostnader (utredning, underlag) 110 000 kr
Vattenmagasin 90 000 kr
Anbudssumma 3 200 000 kr
Option nr 1 125 000 kr
Option nr 4 155 000 kr

3 680 000 kr

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-28 under ftirutsättning att ytterligare medel anvlsas

att antaAB Markentreprenader i Köping som entreprenör ftir att iordningsställa entré
och parkering vid Köpings IP, inklusive optionerna I och 4 enligt foreliggande fürslag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att anvisa ett tilläggsanslag på 600 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv
ftir ändamålet.

KS$5s
Ks au $ 72 Drtr 20171178 + 20171179-042

Ombudgeteringar till 2017, drift- och investeringsanslag
Nåimnder och ft)rvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i driftbud-
geten frän2016 till2017 med totalt 374 000 kronor samt fiirslag på ombudgetering av
anslag i investeringsbudgeten från2016 till2017 med totalt 177 309 000 kr.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Karolina Glogowska att ombudgetering av
driftanslag med374 000 kronor enligt barn- och utbildningsnämndens fìirslag inte ska
medges.

Protokol.*wi ign Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNNPCS PROTOKOLL
Datum

2017-03-16+

Roger Eklund, med stöd av Andreas Trygg och Jenny Adolphson, yrkar bifall till arbets-
utskottets ftirslag om att ombudgetering av driftanslag med374 000 kronor enligt barn-
och utbildningsnämndens ftirslag ska medges.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt betraffande de båda yrkandena. Hon finner
Eklunds m fl yrkande antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder; Den som stödjer
arbetsutskottets ftirslag om att medge att ombudgetering av driftanslag med 374 000
kronor röstar ja och den som stödjer Glogowskas yrkande om att inte medge ombud-
getering av driftanslag med 374 000 kronor röstar nej.

11 ledamöter röstar ja och2ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 55.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar således kommunstyrelsen

att ombudgetering av driftanslag medges enligt barn- och utbildningsnämndens ftirslag
med totalt 374 000 kronor

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt floljande;

Stadskansliet 34 332 tkr
Drätselkontor I 502 tkr
Tekniska kontoret 42 620 tl<r

Tekniska kontoret - vatten och avlopp 19 534 tkr
Kommunstyrelse; stadsarkitektkontoret 1 190 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden; stadsarkitektkont. 200 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 5 ll2 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 4 038 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 1 041 tkr
Kommundelsnämnden 999 tl<r

Kommunstvrelsens reserv 65 121tkr
175 689 tkr

samt att uppdra till drätselkontoret att genomft)ra en uppfüljning av investeringsanslag
som inte slutredovisats.

KS$s6
Ksau$74 Dnr 20171184-002

Delegationsord n ¡ n g för komm u nstyrelsen, rev¡der¡ n g

Kommunfullmäktige beslutade 2017-0I-30, $ 4, att organisationstillhörigheten ftir ftir-
valtningschefer fiirs över till kommunstyrelsen som anställningsmyndighet fran och
med att ny ordinarie kommunchef tillträder,2017-04-18. Beslutet ftiranleder anpassning
av kommunstyrelsens delegationsordning.

Samtidigt bör stadsarkitekt erhålla samma delegation som ekonomichef och tekniska
chef och delegation till hamnchef bör överfüras till stadsarkitekt.

sign Utdragsbestyrkande



röprNcs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄoeSpnOTOKOLL
Datum

2017-03-16

Förslag på revideras/anpassad delegationsordning ft)r kommunstyrelsen ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande forslag till delegationsordning fiir Köpings kommunstyrelse.

KS$s7
Ksau$73 Dnr 20171169-014

Kommunikationsplan vid kris, revidering
Kriskommunikationsplanen kompletterar Krishanteringsplanen i Köpings kommun och
ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet. Föreliggande fürslag på reviderad
Kommunikationsplan vid kris ersätter tidigare Informationsplan, antagen av kommun-
styrelsen 2012-08-30, $ 101.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att anta fiireliggande Kommunikationsplan vid kris, vilken ersätter tidigare antagen
Informationsplan fr än 20 12.

KS$s8 Dnr 20171120-002

Delegations ra pport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
januari 201 7 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 59 Dnr20l7l47-009

Meddelandelista nî 2, 2017
Meddelandelista nr 2, 2017, ftir kommunstyrelsen ft)religger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokollj usterarnas

wl
sign Utdragsbestyrkande



röprNcs KoMMUN
SAM MANTRAoeS p ROTOKO LL
Datum

2017-03-t6
Kommu lsen

KS$60

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll från den7,2l och28 februari2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$61

Anmälan av protokoll, KAK-gemensamt arbetsutskott
Föreligger ftir anmälan protokoll fran KAK-gemensamt arbetsutskott den 14 februari
20t7.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokol sign Utdragsbestyrkande



+ xöprNcs KoMMUN
OMRÖSTNINGLISTA

Kommunstyrelsen
Dâtum

2017-03-16

S 50 Medborgarförslag - upprätta en djurkyrkogård för husdjur

I (1)

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår
ElizabeÍh Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börje Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Karl Ingström L X
Karolina Glogowska SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
+U¿t*Qe+ani S
Ukik+,arssen s
Maria-Larin S
A,nne+þmbere s
++ans-Aæderssen S
SaraSitib+em V
Banie+åtces¿atl I4P
lv+aret*s++ailef€n M
+eneta$€llholm M

C
KD

Rsbe*+anssen SÐ
MaeÉüs-tindstrttm SÐ

12 1
õi

Y

F

€'
t

Ë

Ja:
Nej:

Avsl ag på medborgarflorsl aget (arbetsutskottets forsl ag)

B ifall till medborgarfìirslaget

Senast ändrat: 2017 -O3-1 6



röprNcs KoMMUN
OMROSTNINGLISTA

Datum

Kommunstyrelsen 2017-03-16

S 55 Ombudgeteringar till 2017, drift- och investeringsanslag

Ja : Medge ombudgetering av driftanslag med totalt 374 000 kronor
(arbetsutskottets forslag)

Nej : Inte medge ombudgetering av driftanslag med totalt 374 000 kronor

1 (l)

ôi

q

-9

É

€'
t

Ë

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börie Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Karl Ingström L X
Karolina Glogowska SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
¡,U¿ufae*ani S
Ukik+ffssen s
Mari+t a+in s
Anne-+iembere S
+{ans=Aæderssen s
Sara$itiblem V
Banie+Åt<esra+ MP
l'+areus++al+efen M
+en€ta-S€+lh€lm M

C
KD

Rebe++Janssen sÐ
sÐ

11 2

Senast ändrat: 2017 -03-1 6


