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Plats och tid

Beslutande

Ovrígø deltøgande Erscittare

Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Daniel Åkervall (MP)
Agneta Sellholm (M)
David Sharp (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Robert Jansson (SD)

Justerare Lena Vilhelmsson

fusteringens tid och

Plats Rådhuset, Köping, 2017-09-0b
Underskrifter

Selveterare /.. ..

Rãísa Landström^
t

Ordforande .U .,
ølifiþeth S al o m o n s¡op_,

{'
...\..,-..........
Lena Vilhelmsson

,{

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.05

Elizabeth Salomonsson (S), ordf Ola Saaw (M)
Abdul Qorbani (S), ersättare Gunvor Sharp (M)
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Karl Ingström (L)
Ulrik Larsson (S), ersättare Karolina Glogowska (SD)
Maria Larin (S), ersättare Fredrik Andersson (SD)
Andreas Trygg (V)

Tjcinstemän och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kari Anttila, fastighetsanvarig, $ I 18-1 19,126
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrafer 108 - 131
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ANSLAGSBEVIS Justeringenhartiltkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Ssmmantrddesdutum 2017-08-31

Datumft)r ansløgs 2017-09- \l DatumJör
uppsätlande ønslags nedtøgande
Fö rvaríngsp lots fö r proto kol/et gf¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrffi

Carl Björnberg
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Datum

2017-08-3r

KS $ 108
Ks au $ 185 Dnr 20161776-019

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings kommun
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med ftirslag
- att det framtas kommunal handlingsplan ftir hur kommunen på kort och lang sikt

ska arbeta ftirebyggande mot våldsbejakande extremism
- atl arbetet i största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting,

aktörer ur civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den
internationella samordnaren.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera motionen till stadskansliet fiir
yttrande.

Stadskansliet yttrade sig över motionen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 att bifalla motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-ll -15 att uppdra till stadskansliet att utarbeta en kom-
munal handlingsplan ftir att ftirebyggande våldsbejakande extremism i enlighet med
motionens intentioner.

Förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings kommun presen-
terades für arbetsutskottet 2017-03-28, som beslutade att återremittera ärendet ftir
ytterligare genomarbetning och inhämtande av exempel från andra kommuner.

Stadskansliets omarbetade ftirslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i
Köpings kommun föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmáktige

att arúa ftireliggande ft)rslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings
kommun.

KS $ 109
Ks au ç 172 Dnr 20171408-101

Motion, fossil- och bullerfri rekreation på Mälaren
Daniel Åkervall (MP) har lämnat in en motion med ft)rslag att Köpings kommun
gemensamt med Arboga och Kungsörs kommuner ska

- Verka ftir en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna fritidsbåtar på Mälaren
- Utreda möjlighet till ftirbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom kommungränsen
- Utreda möjlighet till skärpta bullerregler ñr fritidsbåtar inom kommungråinsen

Protokolljuste 'w sign Utdragsbestyrkande
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- Utreda möjlighet till differerande taxor och avgifter till ftirmån ftir fossilfria fritids-
båtar

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid arbetsutskottet sammanträde yrkade Daniel,4.kervall bifall till motionen. Ola Saaw,
med stöd av Roger Eklund, Elizabeth Salomonsson och Andreas Trygg, yrkade avslag
på motionen, vilket blev arbetsutskottets ftirslag till beslut.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ola Saaw och Jenny Adolphson avslag på
motionen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

KS $ 110
Ks au $ 193 Dnr 2017l5ll

Motion, glöm inte den lilla i de stora!
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med ftirslag att ta fram en
plan ftir småbåtshamnen ftir att göra den mer attraktiv och tillgänglig ftir invånare,
turister, entreprenörer med fler.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ft)rklara motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmdktige särskilda upp-
drag om att utreda upprustningsbehov für inre hamnen

KS $ 111

Ks au $ 178 Dnr20l7l420-l0l

Medborgarförslag - ställplatser för husbilar i Köping
Rolf Norman har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
anordnar en fin ställplats ftir husbilar i hamnen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljuste¡a$as

ffil
sign Utdragsbestyrkande
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Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget ftir besvarat med håinvisning till att kommunfullmåiktige
2017-03-27 beslutade om en utdelning på 1 300 000 kronor ur stiftelsen familjen G A
Roséns minne till uppställningsplats ftir husbilar.

KS $ l12
Ks au $ 179 Dnr 20171430-101

Medborgarfcirslag - iordningställa områden i hamnen för rekreation
Ira V/alther har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
iordningställer områden i hamnen ft)r rekreation ftir allmänheten.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarforslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget ftir besvarat med hänvisning till att en översyn av
hamnen pågår.

KS $ 113

Ks au $ 189 Dtu 20171170-101

Medborgarförslag - cykelbana från Erikslund till Västeråsvägen
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med förslag om cykelbana fran
Erikslund till Västeråsvägen vid vägkorsningen väster om bron över järnvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade20IT-04-II attremittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

Protokol liusterarnas sion r

W l"cür-
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Medborgarförslag - möjliggör för årskurs G-verksamhet i Munktorps skola
Lars Forsling har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om att kommunen
permanent inrättar årskurs 6-verksamhet i Munktorpsskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017 -04-ll att remittera medborgarftirslaget till barn- och utbild-
ningsnåimnden ftjr lttrande.

Barn- och utbildningsnämnden yttrande ft)religger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 114
Ks au $ 190

KS $ 1ls
Ks au ç 207

Dttr 20171279-l0l

Dnr 20171249-l0l

Medborgarförslag - bygg fler seniorbostäder i Kolsva
Åke Ytterberg har lämnat in ett medborgarfürslag med förslag om att kommunen låter
genomftira en undersökning i gamla villaområden i Kolsva och utreder om intresse finns
ftjr att sälja villan och flytta till nybyggd lägenhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarlorslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-ll att remittera medborgarftirslaget till Köpings
Bostads AB och stadsarkitektkontoret ft)r yttrande.

Yttranden från Köpings Bostads AB och stadsarkitektkontoret föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttranden.

Protokolljustqrq¡nassign I

Wt N¡-
Utdragsbestyrkande
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KS $ 116
Ks au $ 201 Dnr 20ll I 466, 2017 I 467, 2017 I 468

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den I juli 200s (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapporter for kvartal 12017 från vård- och omsorgsnämnden, kommundelsnämnden
samt social- och arbetsmarknadsnämnden föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS $ 117
Ks au $ 170 och 183 Dnr 20171228-042

Driftbud getu ppfölj n i n g efter maj månads utfal I samt d riftbud getu ppfölj n i n g
efter juli månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftljning för Köpings kommun efter
maj manads utfall samt efter juli månads utfall föreligger.

Efter fem månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på -16,9 Mkr och efter sju månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott
mot budget vid årets slut på -16,6 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporterna.

KS $ 118
Ks au $ 210 Dnr 20171604

lordningställande av lokaler f<ir Arbetsförmedlingen m fl, ombyggnat¡on
av kv Valhall 2 i Köping
Arbetsftjrmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten avser
att samordna och samlokalisera sina verksamheter i Köping, Arboga och Kungsör till en
och samma ort. Lämpliga lokaler i Köping har efterfrågats.

Nämnda myndigheter i Köping samverkar idag även med kommunens verksamheter ftir
Försörjningsstöd och Jobbcenter och är samlokaliserade på Västra Långgatan i Köping.
Samverkan och samlokaliseringen med kommunens verksamheter är ttinkt att fortsätta

Protokollju sisn 
I
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även framledes, oavsett formen ft)r den tänkta samlokaliseringen mellan de statliga
myndighetema.

Lokalbehovet bedöms till totalt 3 660 kvm med plats ftir ca 120 arbetsplatser, inklusive
de kommunala verksamheterna.

Stadskansliet har i samverkan med Arbetsftirmedlingen och berörda kommunala verk-
samheter arbetet fram ett skissftirslag på en ombyggnation och ett iordningställande av
lokalerna i del av kv Valhall 2 for ändamålet. Förslaget hat godkänts av Arbetsfürmed-
lingen som även har fullmakt att sköta lokalftirsörjningsfrågan ftir de övriga aktuella
myndigheterna.

Förslag till hyresavtal med Arbetsförmedlingen ftireligger.

Kostnaden ftir ombyggnationen beräknas till ca 45 Mkr, varav projekteringskostnad och
upparbetade kostnader für utredning uppgår till ca 5 Mkr.

Preliminär tidplan: sep 2017 - mars 2018 projektering
mar - apr 2018 upphandling av entreprenad
maj 2018 politiska beslut
jun 2018 - maj 2019 ombyggnation
juni 2019 infl¡tning

Verksamheter som berörs av en eventuell ombyggnation;
- Kultur- och fritidsftirvaltningen - skateverksamhet, ca 700 kvm
- Bil- och teknikhistoriska muséet - marknad 2 gängerlär
- Rädda Barnen - julmarknad I gânglär

Arbetsutskottet beslut ade 20 17 -08 -22

att uppdra till fastighetsansvarig att teckna hyresavtal med Arbetsftirmedlingen enligt
ftreliggande ftirslag

att ge stadskansliet i uppdrag attlâúa genomfüra en projektering av en ombyggnation av
del av kv Valhall 2 enligt ftlreliggande ft)rslag

att ge stadskansliet i uppdrag att i en samverkan med kultur- och fritidsftirvaltningen
och berörda föreningar söka möjligheter till alternativa lokallösningar für desamma.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att anvisa 5 Mkr ftir projektering ur kommunstyrelsens investeringsreserv

sign Utdragsbestyrkande
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KS $ 119
Ks au $ 206 Dnr20l7l496 Qmf 20161842)

Fler förskoleplatser i Kolsva, projekter¡ng av ny förskola
Arbetsutskottet beslut ade 2016-12- I 3, $ 336, att uppdra till stadskansliet att utreda
behovet av fler florskoleplatser i Kolsva och återkomma med forslag om eventuell
nybyggnation av en ftirskola.

Stadskansliets bedömning är att det behöver byggas en ny fürskola på motsvarande 6 av-
delningar i central delarna av Kolsva och har i samverkan med kommundelen, Köpings
Bostads AB och stadsarkitektkontoret utrett låimplig placering av en eventuell nybygg-
nation.

Bedömningen är att en ny ftjrskola lämpligen uppfors på fastigheten Bergtorpet I:4,
som tillhör Köpings Bostads AB och som idag står utan byggnader. Enligt gällande
detaljplan får dock marken endast användas ftir bostadsändamåI.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att uppdra till stadsarkitektkontoret att skyndsamt
låta genomftira en detaljplaneändring ftir del av fastigheten Bergtorpet l:4 for att möjlig-
göra nybyggnation av en ftirskola på fastigheten.

Skissftirslag på hur ny ftirskola kan se ut ftireligger.

Kostnad ftir byggnation av ftirskola motsvarande 6 avdelningar beräknas till ca 34 Mkr,
varav 2,5 Mkr utgör projekteringskostnad.

Arbetsutskottet beslut ade 20 17 -08 -22

att uppdra till stadskansliet att låta påbörja och genomftira en projektering av en nybygg-
nation av en förskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar enligt ftireliggande forslag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

KS $ 120

Ks au $ 186 Dnr 20161785

Avtal om kollektivtrafik iVästmanlands län
Förslag på avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län i enlighet med beslut i Strategisk
Regional Beredning ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att Köpings kommun godkänner ftirslag till avtal om kollektiltrafik i Västmanlands län
enligt ftireliggande fürslag.

Protokollju sign Utdragsbestyrkande
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KS $ 121

Ks au $ 208

Förvärv av aktier ¡ SKL lnera AB
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.

Den 7 oktober 2016 beslutade SKL:s styrelse att godkänna att SKL Företag AB ftir-
värvar merparten av aktierna i Inera AB, vilket medför att verksamheten kommer att
breddas och även omfatta kommunerna samt ge en närmare anknytning till SKL:s arbete
med verksamhetsutveckling. Efter den formella tilltradesdagen 16 mars 2017 kan nu
landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare.

Genom att bli delägare i ftiretaget blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan
ftiregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje
med SKL:s uppdrag attftamjaoch stödja samverkan mellan medlemmarna i verksam-
hetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB ftir en köpeskilling om 42 500
kronor i enlighet med ftireliggande aktieöverlåtelseaúal och med finansiering genom
kommunens likvida medel

att godkänna ftireliggande aktieägaravtal och attintrada som part i aktieägaravtalet genom
föreli ggande anslutningsavtal

att uppdra till stadskansliet att ta fram en övergripande beskrivning på kommunens totala
ambitionsnivå att ta del av och anpassa sig till vad man rekommenderar och kommer att
ftireslå ifrån SKL Inera

samt att ha en representant närvarande vid ägarträffar, dialogmöten för att påverka samt
vidareftirmedla information tillbaka till ft)rvaltningama, där behov av medverkan finns.

KS $ 122

Ks au $ 182 Dnr20l7l497

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän att verkställa
uttag på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Drätselkontoret har utarbetat ftirslag till bemyndigande für vissa fürtroendevalda och
tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning m m für Köpings kommuns räkning.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att lämna bemyndigande att verkställa uttag på bankräkning m m i enlighet med
ftireliggande forslag.

Dtu20171323

Protokol ljusterq4ças
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KS $ 123 Dnr20l7l484

Delegationsrapport; ordförandebeslut
Rapport ftireligger om ordfürandebeslut angående

- Köpings kommun samrådsyttrande över Arboga kommuns översiktsplan -
Framtidens Arboga.

- Antagande av leverantör ftir Analystjänster.

- Antagande av leverantörer av konsulter inom område F - VVS, ventilation,
styrteknik; proj ektering, byggledning och besiktning.

- Antagande av leverantörer av konsulter inom område G - El och automation;
projektering, byggledning och besiktning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 124 Dnr20l7ll20-002

De legationsra pport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under maj
och juni 2017 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 125 Dm20171347

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under perioden
2017-01-01-2017-05-22 samtbeslut gällande transportdispens, dispens från lokal
trafikftireskrift och lokala trafikftireskrifter under perioden 2017-04-01 -2017-06-30
ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet

Protokollj^wj Utdragsbestyrkandesrgn
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P

KS $ 126 Dnr20141677, 20171574, 20171513

Meddelanden
- Skadeståndskrav beträffande projekteringsuppdrag Innerstaden 1:30, Köping,

S :t Olovssk olan, etapp 2.

- Samarbetsavtal har tecknats med Stockholm-Köpenhamn Produktion AB.

- Avtal gällande TV-sändning och webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 127

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den 30 maj och 13 juni 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 128

Anmälan av protokoll, Brottsförebyggande rådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från Brottsftirebyggande rådet den l5 maj 2017 .

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet

KS $ 12e

Anmälan av protokoll, Folkhälsorådet
Föreligger für anmälan protokoll från Folkhälsorådet den l4 juni2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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KS $ 130

Anmälan av protokoll, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Föreligger für anmälan protokoll från direktionen für Västra Mälardalens
kommunalftirbund den23 februari samt 18 maj2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 131

Anmälan av protokoll, Strategisk regional beredning
Föreligger ftir anmälan protokoll fran Strategisk regional beredning den2 juní2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

srgn Utdragsbestyrkande


