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Plats och tid

Beslutande

Ovriga deltøgande

Justerare

fusturingens tid och
plats

Underskrifter
Selcreterare

Ordfarande (

Erscittqre

Maria Larin (S), $ 132-146
Hans Andersson (S), ç 132-146
Sara Sjöblom (V), 5 132-146
Daniel.Å.kervall (MP), kl 14.00-
14.55

David Sharp (M), $ 132-146
Silpa Laitio Karlsson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD), kl
16.00-16.35

Börje Eriksson

Rådhuset, Köping, 2017 - 0q .72

Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)
Jenny Adolphson (C)
Agneta Sellholm (M), ersättare
Magnus Lindström (SD), ers g 132-146, kl 14.00-15.30

Sara Sjöblom (V), ers $ 147

Fredrik Andersson (SD)

Qrinstemdn och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Carola Alsén, Mälarhamnar AB, $ 132
Morgan Leidström, Mälahamnar AB, $ 132
Peter Landin, Köpings Bostads AB, $ 133

Linda Ohlsson, Köpings Bostads AB, S 133

Åsa Öberg-Thorstenson, V. Mälardalens Kom.ftirbund, g 134

Jens Eriksson, V. Mälardalens Kom.fürbund, $ 134

Ulrika Jonsson-Olofsdotter, V. Mälardalens Kom.florbund, g 134

Denise Norström, Region Västmanland, ç 747

Anders Ählund, region Västmanland, $ 147

Anne-Marie Svensson Region Västmanland, 147

Kajsa Landström, kommunsekreterare

Pøragrafer 132 - 147

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 16.35

Roger Eklund (S), ordftirande
Abdul Qorbani (S), ersättare
Ulrik Larsson (S), ers g 132-146
kl 14.00-15.30

Maria Larin (S), ers kl 15.30-16.20

David Sharp (M), ers g 147

Börje Eriksson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Jonny Clefberg (S;, g t:z-t+0, tt
14.00-15.30

Hans Andersson (S), ers g 147

Andreas Trygg (V)

,z .1 ,27
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KS $ 132

Delårsrapport 201 7, Mälarhamnar AB
Representanter ftir Mälarhamnar AB medverkar vid sammanträdet och lämnar rapport
över bolagets verksamhet under ftirsta halvåret 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 133

Delårsrap poft 2017, Köpings Bostads AB
Representanter ftir Köpings Bostads AB medverkar vid sammanträdet och lämnar
rapport över bolagets verksamhet, innefattande dotterbolagen KBAB Service AB och
Köpings Kabel TV AB, för årets åtta ft)rsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 134

Delårsrap poft 2017, Västra Mäla rdalens Kom m u nalförbu nd
Representanter ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund medverkar vid sammanträdet
och informerar om ftirbundets delårsrapport per den 31 augusti 2017 .

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 13s

Delårsrappoft2017, Västra Mälardalens Energ¡ och M¡ljö AB
Ärendet utgår.

Protokolljusterarnas

(Þ
"W Utdragsbestyrkande
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Motion, Mälarentré Köping!
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med förslag att utreda att
fler attraktiva boenden kan byggas vid norra hamnentrén till Köpings kommun.

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

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-15 att remittera motionen till stadsarkitektkontoret ftir
yttrande.

Yttrande från stadsarkitektkontoret ftireli g ger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen ftlr besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 137

Ks au $ 215 Dnr20l7l23l-101

Motion, underlätta för invånare att hitta inlämnade mot¡oner på Köpings
hemsida
Maria Liljedahl (SD) och Karolina Glogowska (SD) har lämnat in en motion med fiir-
slag att det ska vara enkelt att hitta inlämnade motioner på Köpings kommuns hemsida.

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

Arbetsutskottet beslutade20IT-04-ll attremittera motionen till stadskansliet ftir yttrande.

Yttrande från stadskansliet ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen med tillägget att publicering på kommunen hemsida även ska
omfatta medborgarförslag samt publicering av svar på motioner och medborgarförslag.

KS $ 136
Ks au S 214

KS $ 138
Ks au I 218

Dnr 20171513

Dnr 20171364-10l

Medborgarförslag - farthinder på Munkvägen
Tommy Johnson har lämnat in ett medborgarftirslag med förslag om att Köpings
kommun sätter upp farthinder på Munkvägen i Munktorp.

v
rnas UtdragsbestyrkandeProtokolljustera
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 attremittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret für yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets florslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att forklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till loreliggande yttrande.

KS $ 139

Ks au $ 219 Dnr20l7l365-101

Medborgarförslag - åtgärder på och omkring gamla vattentornet
Pelle Barkelius har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om att Köpings kommun
vidtar åtgärder på gamla vattentornet samt snyggar upp kring tornet.

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

Arbetsutskottet beslutade20lT-06-13 attremittera medborgarförslaget till tekniska
kontoret ñr yttrande i samarbete med stadskansliet.

Tekniska kontorets yttrande ftlreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 140
Ks au ç220 Drtr20l7l394-l0l

Medborgarförslag - återställande av dammen i Johannisdalskogen
Gösta Johansson har lämnat in ett medborgarftirslag med forslag om att Köpings
kommun återställer dammen i Johannisdalskogen.

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

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Protokolliusterarnas sionøtw I

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen loreslå kommunfullmäktige

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 141

Ks au $ 216 Dnr 20171549

Delbetänkande SOU 2017:60, Utredn¡ng om en stärkt minoritetspolitik
Kulturdepartementet har översänt betänkande Nästa steg? - Förslag för en stärkt
minoritetspolitik (SOU 2017:60) på remiss.

Delbetänkandet återfinns på: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utr e dningar I 20 1 7 I 0 6 I sou-20 I 7 60 I
Stadskansliets sammanställning av ftirslag till remissvar ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrel sen

att godkänna ftireliggande remissvar gällande delbetänkandet SOU 2017:60, Utredning
om stärkt minoritetspolitik.

KS $ 142

Ks au $ 221 Dnr20l7l608

Kommungemensamma granskn¡ngsområden för intern kontroll 2018
Enligt riktlinjema ftir intem kontroll ska internkontrollplan antas under december
månad. Några av kontrollpunkterna ska vara kommungemensamma. För att styrelse och
nåimnder ska kunna planera für sina egna internkontrollplaner, måste de gemensamma
punkterna beslutas i ftirväg.

En bruttorisklista med förslag på intemkontrollpunkter ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att arÍa följande internkontrollpunkter som kommungemensamma 2018;
- resepolicy
- diarieftiring
- användning av sociala medier.

"''w UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarna
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20t7-09-r4

Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari - iult 2017
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ftiretagande i
Köpings kommun, j anuari-juli 2017, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

KS $ 143
Ks au ç 222

KS $ 144

Dnr 20171224-019

Dnr 20171484

Delegationsrapport; ordföra ndebes I ut
Rapport ftireli gger om ordforandebe slut angående

- Antagande av leverantörer av konsult inom område I - Arkitektprojektering och
entreprenadbesiktning.

- Antagande av leverantörer av konsult inom område J - Bygg, konstruktion och
besiktning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 14s

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll från den I 5 och 22 augusti 20 1 7

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokolljusterarnas sign
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KS $ 146
Ks au $ 228 Dnr 20171228

Driftbud getu ppfölj n i n g efte r au g usti månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
augusti månads utfall ftireligger.

Efter åtta månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på - 27,0 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

KS $ 147

Region Västmanland, information
Representanter für Region Västmanland deltar och informerar om regionens
organisation, uppdrag och arbetsområden.

Uppdrag: - Hälso- och sjukvård
- Regionalpolitiskt utvecklingsansvar

Regionalt utvecklingsarbete: Europa 2020 ---+ Nationell strategi fiir hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 - regionalt
utvecklingsprogram för Västmanlands län, RUP 2014-2020.

Regionen har det regionala utvecklingsansvaret (Mångfaldsdriven tillväxt).

Flera områden med baring på regional tillväxt:
- Folkhälsa - Digitalisering
- Vård och omsorg - Miljö/klimat/energi
- Integration - Bostäder/byggande
- Innovation - Samhällsplanering/

fysisk planering

Strategisk regional beredning (SRB):
29 ledamöter - varje kommun utser 2 ledamöter och regionen utser 9 ledamöter
6 sammanträderVår

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

- EU- frågor/internationellt
samarbete

- Ideell sektor/civilsamhället
- Utbildning/kompetens-

ftirsörjning
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