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Pløts och tid

Beslutande

Ovrígø deltagande

Elizabeth Salomonsson (S), ordf
Roger Eklund (S), v ordf,
kl I 4.20-l 4.30, 62, 7 g, 92-94
Maria LaÅn (S), ers 5 63-77,79-91
Abdul Qorbani (S), ersättare
Börje Eriksson (S)
Ulrik Larsson (S), ersättare
Jonny Clefberg (S)
Andreas Trygg (V)

Ersdttare

Maria Larin (S), $ 62,78,92-94
Anne ljernberg (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Daniel,Â.kervalt (MP)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Robert Jansson (SD)

Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)
Jenny Adolphson (C)
Agneta Sellholm (M), ersättare
Karolina Glogowska (SD)
Fredrik Andersson (SD)

Tjdnstemcin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 14.30

Justerare Börje Eriksson

Iusteringens tid och

Pløts Rådhuset, Köping, 2017-05-22
Underskrífter

Selcreterare .............
Kajsa Landström

Ordþrande
Elizabeth Salomonsson

Börje Eriksson

Pøragrafer 62-94
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uppslittønde anslags nedtagande

Fömaríngsp lats fö r proto kollet $faflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Christine nrid-Ählen

2017-06-19
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SAM MANTnÄOESPNOTOKOLL
Datum

2017-05-18+

KS$62
Ks au S 127 Dnr20l7l356-219

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2026
Stadsarkitektkontoret har i dialog med berörda ftirvaltningar arbetat fram förslag till
mål- och riktlinjer ftir bostadsftirsörjningen i Köping ftir perioden20lT-2026. Under
arbetet har även samråd skett med lÊinsstyrelsen.

Det övergripande syftet med dokumentet ¿h att tydliggöra Köpings kommuns bostads-
politiska viljeriktning och beskriva hur kommunen ska uppnå en god
bostadsftirsörjning.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna Mål och riktlinjer ftlr bostadsftirsörjningen 2017-2026 i Köpings kommun.

KS$63
Ks au $ 115 Dnr20I7lI62-315

lnförande av parkeringsskiva i Köpings kommun
Arbetsutskottet beslutade 2017-02-21 att uppdra till tekniska kontoret att utreda
möjligheten att infüra anvåindande av parkeringsskivor på parkeringsplatser i Köping

parkeringsskivor samt att se över tillåtna parkeringstider på centrala parkeringsplatser

Tekniska kontoret anser att inftirande av parkeringsskiva är lämpligt på
parkeringsplatser med en tillåten parkeringstid på upp till 10 timmar. Infürandet av
parkeringsskiva ftirvlintas ge en effektivare övervakning med en högre efterlevnad av
gällande parkeringsbestämmelser som resultat.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att inftira parkeringsskiva i Köpings kommun från och med den I oktober 2017

samt att inftirande av parkeringsskiva gäller på parkeringsplatser med en tillåten
parkeringstid på upp till 10 timmar.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Datum
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KS$64
Ksau$ 116 Dnr20l7l3l0-315

Ändring av felparker¡ngsavgifter i Köpings kommun
Tekniska kontoret har genomftirt en översyn av felparkeringsavgifterna. Gällande av-
gifter trädde i kraft 1 januari 2005.

Tekniska kontoret ftireslår en höjning av avgiften för överträdelse av gällande par-
keringsbestämmelser till 500 kr (t ex om tillåten parkeringstid överskrids).

För övriga felparkeringar ftireslår tekniska kontoret en höjning av avgiften till 800 kr
(t ex vid felaktig parkering på plats reserverad ftir rörelsehindrade och parkering på eller
inom 10 meter innan ett övergångsställe).

- Överträdelse av gällande parkeringsbestämmelser
- Felparkering på plats ft)r rörelsehindrade samt övrig felparkering

Gällande Förslag,
avoift nv avqift

300 k 500 kr
500 kr 800 kr

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ft)rslag till avgift på 500 kronor ftir överträdelse av gällande parkerings-
bestämmelser, att träde i kraft den I juni2017

samt att godkänna ftirslag till avgift på 800 kronor ft)r övriga felparkeringar, att träda i
kraft den I juni 2017.

KS$65
Ksau$ l17 Dm 20171309-311

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt avgifter för användning
av allmän försäljningsplats
Gällande lokala ordningsftireskrifter ftir torghandel i Köpings kommun antogs 1996.
Sedan dess har både lagar och andra ftirhållanden ändrats. Tekniska kontoret har därftir
genomfnirt en översyn av ftjreskrifterna och samtidigt gjort en översyn av avgifterna ftir
användning av allmÊin ftirsäljningsplats.

Tekniska kontorets ftirslag på revidering av Lokøla ordningsföreslvifter Jör torghandel i
Köpings kommun samt ftirslag pänya avgifter ftir användning av allmän fiirsäljnings-
plats ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till Lokala ordningsfüreskrifter fr)r torghandel i Köpings
kommun, attträdai kraft den I januari 2018.

samt att godkåinna ftireliggande ftlrslag till avgifter ftjr användning av allmän ftrsälj-
ningsplats, attträda i kraft den 1 januari 2018.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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KS$66
Ks au $ 139 Dnr 20171412-030

Arbetsmiljöpolicy, rev¡der¡ng
Nu gällande Arbetsmiljöpolicyför Kapings kommun antogs av kommunfullmfütige
2005-04-2s.

Föreliggande ftirslag till revidering av Arbetsmiljöpolicyn har utarbetats av
personalkontoret tillsammans med representant för vård- och omsorgsftirvaltningen och
fackliga frireträdare.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att arfia ftreliggande fürslag till Arbetsmiljöpolicy ftir Köpings kommun.

KS$67
Ks au $ 140 Dnr 20l7l4ll-020

Likabehandlingspolicy för Köpings kommun
Nu gällande Planför likn rtittigheter och möjligheter hos Kopings kommun som arbets-
giv ar e anto gs av kommunfullmåikti g e 20 12 -0 5 -28.

Personalavdelningen avsåg att utarbeta ftirslag till handlingsplan ftir systematiskt jäm-
ställdhetsarbete i Köpings kommun, men från och med l januari 2017 har disk-
rimineringslagen skärpts och kommunen är nu skyldiga aft arbeta aktivt med åtgåirder
mot diskriminering ftir alla sju diskrimineringsgrunderna, varfür en likabehandlings-
policy har utarbetats istället. Till denna policy hör riktlinjer som ger organisationen den
information som behövs für att göra arbetet mer konkret. Arbetet ftir jämställdhet med
mångfald generellt, arbetet med medarbetarpolicy samt det systematiska arbetsmiljö-
arbetet ska kn¡as samman ftir att Köpings kommun ska bli en bättre organisation och
en attraktivare arbets givare.

Föreliggande ftirslag till Liknbehandlingspolicyför Köpings kommun ersätter tidigare
Planft;r lika rdttigheter och möjligheter hos Köpings kommun som arbetsgivare från
20t2.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att anta ftireliggande ftirslag till Likabehandlingspolicy ftr Köpings kommun.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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KS$68
Ks au $ 131 Dnr 20161711-101

Motion, modern ¡sera Köp¡ ngs komm u nfu I lmäkti ge
David Sharp har lämnat in en motion med beskrivning av papperslösa fullmäktigesamman-
träden, där nåirvaroregistering, begäran om att få ordet och voteringar sköts digitalt via iPad.

Motionåiren ftireslår
- atl stadskansliet far i uppdrag att undersöka olika lösningar som hnns tillgängliga
- aft medel ftir inköp av nödvåindig hård- och mjukvara tas med i 2018-års budget
- afl system infüres fr o m januari2}l9

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2016-l I - I 5 att remittera motionen till stadskansliet ftir att
belysa praktiska och ekonomiska konsekvenser av ftirslaget.

Stadskansliets yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla att-sats 1 samt i övrigt fürklara motionen besvarad.

Ks au $ 141 Dnr 20171410-289

Energihallen, kostnadskalkyl för renover¡ng - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut ftir 2015:
Energihallen - kostnadskalkyl fü r renovering (framftirallt invändig).

Stadskansliet har låtit genomftira en inventering av byggnadens skick och en kostnads-
beräkning av nödvändiga åtgarder. Kostnaden uppskattas till ca 2 Mkr exklusive
arbetstid ftir invändig målning som ftlreningarna själva utftir.

Berörda ft)reningar har också beviljats bidrag från Västmanlands Idrottsftirbund med
320 tkr som delf,rnansiering av projektet om det genomftirs. Villkor ftir bidraget är ett
1O-årigt hyresavtal.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att uppdra till stadskansliet att låta genomftira en renovering av Energihallen enligt
ftireliggande ftirslag

att uppdra till fastighetsansvarig att teckna ett nytt hyresavtal med ftireningarna med en
löptid om l0 år

samt att anvisa 1,7 miljoner kronor ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Protokolljuste rarnas sign Utdragsbestyrkande
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KS$70
Ks au 5142 Dnr20l7l388-714

Fördelning av barn i förskolan - särskilt uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges såirskilda uppdrag i samband med budgetbeslut for 2017
Se över möjligheten till jämnare ftirdelning av barn i ftirskolan med hänsyn till den ut-
redning som gjorts.

Barn- och utbildningsnämndens samt kommundelsnämndens gemensamma redovisning
av översynen füreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att godkänna bam- och utbildningsnämndens samt kommundelsnämndens
gemensamma redovisning.

KS$71
Ksau$81 Dnr 2017/77-l0l

Medborgarförslag - belysning på Malmönvägen
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om belysning på Malmön-
vägen.

att ta upp
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-21 att remittera medborgarfürslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarfiirslaget ftir besvarat med hänvisning till tekniska kontorets
yttrande.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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KS$72
Ksau$92 Dnr 20161674-l0I

Med borgarförslag - an läg ga mounta¡ n bi kespår i Karl bergsskogen
Richard Isaksson har lämnat in ett medborgarfürslag om att kommunen projekterar och an-
lägger ett eller flera mountainbikespår eller bygger vidare på befintliga spår i Karlbergs-
skogen.

Kommunfullmåiktige beslutade 2016-10-31 atttaupp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2016-11 - I 5 att remittera medborgarftirslaget till kultur- och fritids-
nämnden samt tekniska kontoret für gemensamt yttrande över konsekvenser och kostnader.

Yttrande fran kultur- och fritidsnämnden, efter samråd med bl a tekniska kontoret, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarftirslaget

KS$73
Ks au $ 93 Dnr20l7l236-042

Ars redovisn i ng 2016, Västra Mä lardalens Kom m u nalförbu nd
Ärsredovisning20l6 ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2016 med däri
gjorda dispositioner

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2016 års ftirvaltning.

KS$74
Ks au $ 136 Dnr20l7l359-042

Arsredovisn i n g 2016, Samord n i ngsförbu ndet Västra Mälardalen
,Årsredovisning och revisionsberättelse 2016lor Samordningsftirbundet Västra
Mälardalen ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmåiktige

att godktinna samordningsftirbundets årsredovisning ftir 20 I 6

samt att bevilja ft)rbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet für verksamhetsåret 2016

Protokollju sterarnas sign Utdragsbestyrkande
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2017-05-18

Rapport om pågående motioner och medborgarförslag
Stadskansliets sammanställning över inlämnade, men ej slutbehandlade, motioner och
medborgarftlrslag, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen füreslå kommunfullmäktige

att godkänna rapporten.

KS$7s
Ks au $ 143

KS$76
Ksau$85

Dnr 20171398-l0l

Dnr 2016/515-750

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

- Vård- och omsorgsnämnden, kv 4,2016: inga beslut som inte verkställts.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera infbrmationen till protokollet.

KS$77
Ksau$80 Dnr 20171228-042

Driftbudgetuppföljning efter februari och mars månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfiiljning ftir Köpings kommun efter
februari och efter mars månads utfall ftreligger.

Efter två månader beråiknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på - 25 Mkr.

Efter tre månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på - 19,5 Mkr.

Protokolljusterarnas sign

I

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-18+

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporterna

att uppmana samtliga nämnder och ft)rvaltningar att vara starkt restriktiva på kostnadssidan

att inte återbesätta tjänster automatiskt, utan stor restriktivitet gäller vid återbesättande av
tjänster

att maximera alla samarbetsmöjligheter inom och mellan ftlrvaltningar

att vid prognostiserat budgetunderskott ska åtgärdsftirslag redovisas

att ftirslag päl % effektivisering till budget 2018 kan verkställas omgående

samt att genomlysningen av vård- och omsorgs- samt social- och arbetsmarknads-
nämndernas verksamheter utökas till att omfatta även kommundelsnämndens verksamheter.

KS$78
Ks au $ 128 Dttr (20061243 -214) 2017 1357 -210

Planuppdrag för del av Sjötullen 1:2 m 1l

2006-10-12, $ 182, beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnåimnden i uppdrag att
bl ata fram nya detaljplaner für verksamheter på Sjötullsområdet söder om Nordkalk.

Efter beslutet2006 har ftirutsättningarna ändrats. Stadsarkitektkontoret ft)reslår därftir

ftirutsättningar.

Området är i fürsta hand avsett att prövas fiir uppläggning av muddermassor från ftir-
djupning av farleden i Köpingsan. Efter stabilisering av muddeûnassor och uppbyggnad
av marköverbyggnad planeras anläggning av industrispår samt interna gator och in-
delning i kvartersmark ftir verksamheter genomfüras med lagakraftvunnen detaljplan
som grund.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

atthävatidigare beslut om planuppdrag, kommunstyrelsen 2006-10-12, $ 182

samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan ftir del av Sjötullen 1:2 m fl.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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KS$79
Ks au $ 137 Dnr20l6l644-289

Upphandling av särskolemoduler, finansiering
Bam- och utbildningsnämnden beslutade2016-06-15 att ändra grund- och särskole-
organisationen till ftirskoleklassårskurs 6 samt årskurs 7-9 fråtn och med läsåret 20171I8.
Organisationsftirändringen medft)r vissa lokalkonsekvenser. För att klara behovet på
Nyckelbergsskolan kommer såirskolans verksamhet att flyttas till Skogsbrynsskolan,
dock går inte träningssärskolans verksamhet i nuläget att inrymmas i befintliga lokaler.

Arbetsutskottet beslutade 2016-09-20 att uppdra till stadskansliet att utreda ftirutsätt-
ningarna ftir att tillskapa särskolemoduler.

Stadskansliet har i samverkan med skolan gjort bedömningen att den bästa lösningen på
kort sikt ar atthyra in modulbyggnad ftir träningssärskolan. Målsättningen och fiirhopp-
ningen är att hela särskolans verksamhet ska kunna inrymmas i befintliga lokaler i fram-
tiden.

Lämplig placering av modulbyggnaden bedöms varai nära anslutning till Skogsbryns-
skolan på fastigheten Ullvi 6:2,bakom befintliga moduler ftlr Sagostugans ftlrskola.

Stadskansliet har låtit genomfüra en upphandling enligt SKL Kommentus Inköpscen-
trals ramavtal, "Förhyrning av lokaler 2014", i enlighet med Lagen om offentlig upp-
handling.

Två anbud har inkommit, varav anbudsgivare nr 2 bedöms vara det ekonomiskt mest

Kostnaden ftir att iordningställa mark, VA, el samt byggherrekostnader beräknas till
ca 500 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-25 att anta Cramo Adapteo AB som leverantör av
modulbyggnad ftir särskolans verksamhet samt att ge stadskansliet i uppdrag attläta
uppftira modulbyggnad på fastigheten Ullvi 6:2 enligt ftireliggande ftirslag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anvisa 500 000 kronor ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv

KS$80
Ks au $ 95 Dnr20l7l277-012

överföri n g av ark¡varietjänst ti I I Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
Sedan 2007 samverkar Köping, Arboga och Kungsör i en gemensam arkivarietjänst.
1jåinsten är organisatoriskt placerad i Köpings kommun och fordelning av arbetstid
kostnad åir reglerad i samverkansavtal mellan kommunerna.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRAoeSp noToKoLL
Datum

20T7-05-18+

Intresset av att samverka kring arkivfrågor har ökat. Dels åir ytterligare en kommun intres-
serad av samverkan och dels finns behov av gemensam utveckling kring e-arkiv. Det
sistnämnda fürutsätter omfattande samverkan med kommunalftirbundets IT-avdelning,
vilket underlättas genom ftireslagna organisatoriska ftiråindring.

I Västra Mälardalens Kommunalftirbunds ftirbundsordning finns arkivarietjänsten sedan
tidigare inskriven; " fiirbundsmedlemmarna får överlämna till fijrbundet att hålla en für
ftirbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion für arkivfrågor".

Stadskansliet ftireslår att arkivarietjänsten överftirs till Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund den l juni 2017.

Övergången till ftirbundet avser endast arkivarietjänsten med tillhörande anställnings-
villkor. Kommunstyrelsen är likt tidigare arkivmyndighet ftir Köpings kommun.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att arkivarietjänsten överftirs till Västra Mälardalens Kommunalftirbund den 1 juni 2017.

KS$81
Ks au $ 91 Dnr20l7l247-048

Rally-SM, bidragsansökan från Kolsva MS

Kolsva MS ska återigen arransera en deltävline i Rallv SM med koncentration krine Köpine
och söker som tidigare år ett bidrag till arrangemanget på 100 000 kronor für att användas till:

- framställning och tryckning av rall¡s roadbook och kartor
- kostnader für start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget
- att täcka kostnader für kommunens olika ftirvaltningar
- reklam ftir arrangemanget
- rikstäckandewebbradio

Kultur- och fritidsnÈimnden har behandlat ärendet och ställer sig positiva till ansökan om
bidrag och överlåimnar ärendet till kommunstyrelsen.

Föreningen har vid ett flertal tidigare tillfrillen fåu kommunalt stöd ftir genomftirande av
liknande anangemang. Senast 2014 beslutade kommunstyrelsen att lämna stöd till
arrangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att lämna stöd till affangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor

att stödet utgår i form av att kommunen medverkar till tryckning av roadbook och
kartor, kostnader für start-/målramp och kringanangemang på Stora Torget, till att täcka
kostnader für kommunens olika ftirvaltningar, till reklam für arrangemanget samt till
rikstäckande webbradio

samt att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag ftir oförutsedda
behov i årets budget.

Protokolljuste rarnas sign Utdragsbestyrkande



röprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRÄoeSpRoTOKOLL
Datum

20t7-05-18

KS$82
Ksau$90

Arbete och liv - befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun under 2016
En samlad beskrivning av statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbets-
marknad och ftiretagande i Köpings kommun under 2016 ftireligger tillsammans med
återblickar på utvecklingen under de senaste fem åren inom respektive område.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

KS$83

Rättegångsfullmakter
Kommunstyrelsen beslutar

att ftlr 2017 utfarda fullmakt ftir Sara Schelin, med Fredrik Alm som ersättare, att själv
eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar fora kommunens
talan och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga
myndigheter.

Dnr 20171224-019

Dnr 20161822-002

KS $ 84 Dnr 2016/823-002

Fullmakt att föra talan i folkbokföringsärenden m m
Kommunstyrelsen beslutar

att fiir 2017 utflarda fullmakt ftir Sara Schelin och Fredrik Alm att var für sig füra och
bevaka kommunens talan i folkbokftiringsärenden m m.

KS $ 85 Dnr 20161831-002

övriga avtal och överenskommelser, bemyndigande
Kommunstyrelsen beslutar

att ñr 2017 bemyndiga Sara Schelin med Fredrik Alm som ersättare attpä kommun-
styrelsens vägnar utftirda och underskriva övriga avtal och överenskommelser som
grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommun-
fullmäktige fattade beslut.

Protokolljusterarnas sign
I
I

I

Utdragsbestyrkande



xÖprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTNNPESPNOTOKOLL
Detum

2017-05-18+

KS$86 Dnr 2016/832-002

Firmateckning 201 7, bemyndigande
Kommunstyrelsen beslutar

att, ftir de sammanhang där begreppet firmateckning används, under 2017 bemyndiga
kommunstyrelsens ordftirande Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens vice ord-
ftlrande Roger Eklund, kommunchef Sara Schelin och ekonomichef Jan Häggkvist attivä
i ftireningen teckna kommunens firma.

KS $ 87 Dnr20I7lI20-002

De legatio ns ra p po rte r, stadsa rkitektkonto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
februari och mars 2017 föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapportema till protokollet.

KS $ 88 Dnr20l7l46-002

Delegationsrapport, stadskansl iet och d rätsel kontoret
Delegationsft)rteckning nr 1 2017 for stadskansliet och drätselkontort ftireligger

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$8e Dnr 20171347-002

Delegationsrapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande tran-
sportdispens och lokala trafikftireskrifter under perioden 2017-01-01 -2017-03-3I
ftireligger.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTnAoeSpROToKOLL
Datum

2017-05-18
Kommunstyrelsen

KS $ 90 Dnr20l7l47-009

Meddelandelista nr 3, 2017
Meddelandelista nr 3 , 2017 , für kommunstyrelsen ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS $ 91 Dm20171426-042

Arsredovisningar 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
Drätselkontoret har överlåimnat 2016-ärs årsredovisningar ftir foljande stiftelser:
- Stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond
- Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne
- Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond
- Stiftelsen Köpingsfonden
- Stiftelsen Köpings kommuns samfond ftjr skoländamål
- Stiftelsen Studiefond ftjr skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grund-

skolas högstadium
- Stiftelsen Understödsfonden ftir behövande inom forutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer
- Stiftelsen Köpings Tuberkulosftirenings donationsfond jämte avkomstfond (Barnkolonifonden)
- Stiftelsen Lambert Nilssons minne

- Stiftelsen Wadsteinska fonden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir ifrågavarande av kommunstyrelsen ftirvaltade stiftelser godkänna upprättade års-
redovisningar ftir 2016.

KS$e2

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den7,21 och 28 mars samt 11, 18
och 25 aprí12017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande



i+¿!+i

EEI KOPTNGS KOMMUN
ttl

SAM MANTRÄo eS p NOTOKOLL
Datum

2017-05-t8
Kommunstyrelsen

KS$e3

An mälan av protokol I, kom m unala handi kapprådet 2017 -02-20
Föreligger ftir anmälan protokoll fran kommunal handikapprådet den 20 februari 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$94

Anmälan av protokoll, strategisk regional beredning 20{7-01-27 samt
2017-03-31
Föreligger ftjr anmälan protokoll från strategisk regional beredning den27 januari och
3l mars 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


