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w KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Detum

20t7-t0-19

1

Plats och tíd

Beslutande

Ovríga deltagande

fusfurare

fusturingens tíd och
plats

Underskrífter
Selcreterare

Ordforande

Ersdttare

Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Daniel Åkervall (MP)
David Sharp (M)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Robert Jansson (SD)

Carl-Inge Westberg

Rådhuset, Köping, 2017- ß -ZA

ffi l"rd';'ö-
.4
nlizÃbetn Salomonsson

ð;;i-üJtu;ilö p

Tjdnstemän och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare
Carl Björnberg, administratör

Pøragrøfer 148 - 165

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.10

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), vice ordf. Gunvor Sharp (M)
Abdul Qorbani (S), ersättare Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Agneta Sellholm (M), ersättare
Carl-Inge Westberg (S) Karolina Glogowska (SD)
Jonny Clefberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartitlkännagivitsgenomanslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammønträdesdatum 2017-10-19

Datumför ansløgs 2017- DøtumJör
uppsöilÍønde anslags nedtagønde

Fömaríngsp lats fö r proto kol/el $f ¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg

20t7-



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNAOCSP NOTOKOLL
Datum

20t7-r0-r9+

KS $ 148
Ks au ç 244

Delårsrappoft2017
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2017 ftireligger.

Kommunens delårsresultat uppgår till -1,1 Mkr. Prognosen ftir helår pekar på ett positivt
resultat, 1,4 Mlff.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
1 januari - 31 augusti2017.

KS $ 149

Ks au $ 239 Dnr 20171630

Taxa enligt Miljöbalken 2018
Vid kommunfullmäktiges behandling av budget och antagande av taxor für 2018 kunde
inte miljötaxor enligt Miljöbalken behandlas med anledning av füråindringar i lagstift-
ningen och i awaktan på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting.

Miljökontoret har nu reviderat taxan enligt Miljöbalken utifran nytt underlag från
Sveriges Kommuner och Landsting, och ftirslag pãtaxaenligt Miljöbalken ñreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets florslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att anta ftireliggande ftirslag till taxa für prövning och tillsyn inom Miljöbalkens
område att gälla fran och med den 1 januari 2018.

KS $ 1s0
Ks au $ 240 Dnr 20171641

Gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
I samband med budgetbeslut for 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till gratis Wifr på lämpliga offentliga mötes-
platser.

Stadskansliets utredning ftreligger.

Protokolliusteraraas
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B KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRÄDES P ROTOKOLL
Datum

2017-10-19

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande utredning av möjlighet till gratis Wifi på lämpliga offentliga
mötesplatser

samt att uppdra till stadskansliet att ta fram ftirslag på lämpliga platser ftir infürande av
fritt wifi och ftirslag på rutiner fttr praktiskt inftirande av friawifi-områden.

KS $ 151

Ks au 5 246 Dnr 20171405-101

Medborgarförslag - Sveriges framtid
Yobert Oyqem har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
anställer en person ftjr att hjälpa nyanlåinda invandrade Köpingsbor att enklare komma
in i samhället.

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

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 aft remittera medborgarförslaget till social- och
arbetsmarknadsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från social - och arbetsmarknadsnåimnden ftireli g ger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att med hänvisning till ftireliggande yttrande avslå medborgarfürslaget.

KS $ 1s2
Ks au ç 229 Dnr 20171626

Delårs rapport, stadskansl iet
Stadskansliets delårsrapport efter augusti månads vtfall 2017 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsrapport 2017 ftir stadskansliet.

srgn
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l.Ll KOPINGS KOMMUN
t'r't

SAM MANTRNOES PNOTOKOLL
Datum

2017-10-t9
Kommunstyrelsen

Delårsrapport, d rätsel kontoret
Drätselkontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 20 17 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delarsrap port 20 | 7 ftir drätselkontoret.

KS $ 1s4
Ks au $ 231 Dnr20l7l626

Delårsrapport, tekn iska kontoret
Drätselkontorets delårsrapport eft er augusti månads utfall 20 17 ftireli g ger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsrapport2}I7 ftir tekniska kontoret.

KS $ 153

Ks au $ 230

KS $ rss
Ks au ç 232

Dnr20171626

Drc20171626

De I å rs ra p po rt, stadsa rkite ktkonto rets ma rkavde I n i n g

Stadsarkitektkontorets markavdelnings delårsrapport eft er augusti månads úfal/' 2017
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att godkrinna delårsrapport 2017 für stadsarkitektkontorets markavdelning

srgn
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KÖPINCS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-10-t9

KS $ 1s6
Ks au $ 233 Dttr 20171626

Delårsrapport, pol itisk verksam het; kom m u nfu I lmäkti ge,
kommunstyrelsen och val nämnden
Delårsrapport efter augusti månads utfall20lT für kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och valnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsrapport2}t7 ftir politisk verksamhet.

KS $ 1s7
Ks au ç 234 Dttr 20171626

Delå rsrapport, överfö rmyndarnäm nd
Överftirmyndarnämndens delårsrapport efter augusti månads uffa1lr2017 foreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsrap port 20 17 ftir överftirmyndarnämnden.

KS $ 1s8
Ks au ç 247 Dnr 20171228

Driftbudgetu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfölj ning for Köpings kommun eft er

september månads utfall ftireligger.

Efter nio månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på -26,7 }i4kr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

sign
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Datum

2017-t0-r9
Kommunstyrelsen

KS $ 1s9
Ks au $ 245 Dnr 20171203

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029
Region Västmanland inbjuder till samråd av framtagna ft)rslag till länsplan ftir regional
transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och regional cykelstrategi ftir
Västmanlands län.

Förslag till länsplan für regional transportinfrastruktur återfinns på:
https ://re gionvastmanland. se/lanstransportplan

Stadskansliets fürslag till remissyttrande frireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande ftirslag till remissyttrande beträffande Länsplan für regional
transportinfrastruktur i Västmanlands län 20 I 8-2029 .

KS $ 160
Ks au ç242 Dnr20l7l643

övertagande av arkivmyndighet för Mälarenerg¡ Elnät AB
Mälarenergi Elnät AB är dotterbolag till Mälarenergi AB som åir ett av Västerås stad
helägt bolag. Köpings kommuns ägarandel i Mälarenergi Elnät AB uppgår till14,7 yo.

Mälarenergi Elnät AB har sitt säte i Köpings kommun och arkivmyndighet är Köpings
kommuns kommunstyrelse.

I syfte att samordna Västerås stads arkivtillsyn och med hänvisning till muntligt samråd
i frågan anhåller Västerås stad om att Köpings kommun överlämnar ansvaret som arkiv-
myndighet ftir Mälarenergi Elnät AB till Västerås stad från och med den 1 januari 2018.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att, under ftjrutsättning att Västerås stad fattar formellt beslut om övertagande,
överlämna ansvaret som arkivmyndighet ftir Mälarenergi Elnät AB till Västerås stad
från 2018-01-01.

(;r/f
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

20t7-t0-t9
Kommunstyrelsen

KS $ 161

Ks au $ 235 Dnr 20171627

Förändringar med anledning av ny Kommunallag, informat¡on
Riksdagen har beslutat att ersätta nuvarande Kommunallag(1991:900) med ny
Kommunallag (20 17 :7 25) från och med 20 1 8 -0 1 -0 1 .

Den nya kommunallagen har en delvis forändrad uppbyggnad, men mycket går att
känna igen. Den största förändringen är egna kapitlet frr ansttillda, delahighet och
insyn, kommunal samverkan och överkimnande av kommunala angeldgenheter.

I ftlreliggande skrivelse redogör stadskansliet ftir de ftirändringar som kommunstyrelsen
bör känna till och i vissa fall ta ställning till.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

KS $ 162 Dnr20l7l347

Delegationsrapporter, tekniska kontoret
Förteckning över beslut gällande transportdispens, dispens från lokal trafikftireskrift och
lokala trafi kftireskrifter under perioden 20t7 -07 -01 - 2017 -09 -3 0 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 163

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftjr anmälan arbetsutskottets protokoll från den 5 och 12 september samt
3 oktober 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet

,o,o*o,Urr,"ffi"t ign
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EKOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Datum

2017-t0-19

KS $ 164

Delårsrapporl2O17, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
Representant für Västra Mälardalens Energi och Miljö AB informerar om bolagets
delarsrapportper den 31 augusti 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

KS $ 165

Rapport från Iedningsprojekt; transiteringsledning mellan Köping och
Arboga
Representant ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB informerar om genomfort
ledningsprojekt; transiteringsledning mellan Köping och Arboga ftir fiärrvåirme-
leveranser.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Protokollj usteralÀas

ffit
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