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rÖprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-07+

KS $ 197

Ks au $ 286 Dm2017/434

Principer för ansvars- och kostnadsfördelning mellan Köpings kommun
och Mälarhamnar AB
Kommunfullmäktige beslutade 2008 om ansvarsfördelning mellan kommunen och
Mälarhamnar AB avseenden hamnanläggningen i Köping.

En översyn av hyresavtalen ftir Mälarhamnar AB har genomftirts.

Översynen har medftirt förtydliganden i den gränsdragningslista som reglerar ansvaret
mellan Mälarhamnar AB och Köpings kommun. Därutöver foreslås en justering
avseende kostnadsftirdelningen ftjr de åtgtirder som kommunen genomftir i
hamnanläggningen.

Förslag till justerade principer avseende finansiering av åtgärder i hamnanläggningen
samt redogörelse ftir ekonomiska konsekvenser av ft)rslaget ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godktinna ftireliggande ftirslag till justerade principer für ansvars- och kostnads-
ñrdelning mellan Köpings kommun och Mälarhamnar AB.

KS $ 198
Ks au $ 287 Dnr 2013143

Hamnprojektet; ombyggnation av Köpings hamn, finansiering av etapp 2
För att ftirbereda Köpings hamn ftir framtida större fartyg och ökade godsmängder be-
höver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassänger som i
kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät. En ftirstudie har genomfürts som
underlag ftir beslut om återgåirder i hamnen. Hamnprojektet är indelat i fyra
investeringsperioder.

Etapp 1: - projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt ftirberedande arbeten inom anläggningsytan ftir mudder-
massor.

Kommunfullmliktige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor ftir genom-
ftirande av projektering av etapp I i Köpings hamn enligt ftireliggande ftirslag med
finansiering via lan.

Etapp 2: - bygg- och projektledning ftir entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre langkaj

- ersättning av behntligt VA-system närmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.

- byggnation av reningsanläggning lor dagvattenrening.
- option: Anläggandetav ca 11 000 m2 upplagsytor på YARAtomten.

Protokollj '""8ri srgn

hó
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTNNOES P NOTOKOLL
Datum

20t7-12-07

Kalkylerad kostnad ft)r etapp 2: 65 000 000 kronor, med en option pâ 14 000 000 kronor
i 2017 års penningvärde.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att anvisa 65 000 000 kronor fiir genomfürande av ombyggnation av hamnen i enlighet
med etapp 2 med finansiering via lan.

KS $ lee
Ks au $ 289 Dnr 20171756

Policy för att motverka mutor och jäv bland anställda och förtroendevalda
i Köpings kommun och dess bolag med tillhörande riktlinjer
Stadskansliet har utarbetat ftireliggande ftirslag till Policyfõr att motverka mutor och
jdv bland anstcillda ochfortroendevalda i Köping kommun och dess bolagmed
tillhörande riktlinj er.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att arÍa PolicyfÕr att motverka mutor och jav bland anstrillda ochförtroendevalda i
Köping knmmun och dess bolag med tillhörande riktlinjer.

KS $ 200
Ks au ô 290 Dnr 20171757

Upphandlings- och inköpspol¡cy
Västra Mälardalens Kommunalftirbunds upphandlingsenhet har tillsammans med
kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna arbetat fram ftireliggande ftirslag till
reviderad upphandlings- och inköpspolicy. Policyn ftireslås gälla ñr samtliga styrelser
och nämnder i kommunkoncernema i Köpings, Arboga, Kungsörs och Surahammars
kommun samt für Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens
Myndighetsft)rbund.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet ftlr samordning med övriga medlemskommuner

Protokollju *ffi"'n"/Fl Utdragsbestyrkande



KÖPINCS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-07+

KS $ 201
Ks au $ 291 Dnr20l7l642

Bredbandsstrateg¡ för Köpings kommun 2017-2025 - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
I samband med budgetbeslut for 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda ny IT- och bredbandsstrategi.

När det gäller IT-strategi samverkar Köpings kommun med Arboga och Kungsörs kom-
muner kring en gemensam IT-strategi. I bredbandsfrågan har kommunerna olika ftrut-
sättningar och utmaningar. Stadskansliet har därftir valt att dela upp uppdraget i en IT-
strategi och en bredbandsstrategi.

Ett utkast till Bredbandsstrategi presenterades ftir arbetsutskottet20lT-10-03 som då
beslutade att notera informationen till protokollet.

Förslag på bredbandsstrategi ftir Köpings kommun 2017-2025 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att anta ñreliggande forslag till Bredbandsstrategifùr Kapings kommun 2017-2025

samt att uppdra till stadkansliet att kommunicera, etablera kontakter med övriga interna
verksamheter och skapa rutiner ftir att underlätta för invånare och externa intressenter i
frågor kring bredbandutbyggnaden i kommunen.

KS $ 202
Ks au $ 293 Dnr20l7l96-101

Motion, skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när elever i

behov av extra stöd byter skolor inom kommunen
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att

- Köpings kommun ska inleda en utredning rörande hur det påverkar den nya skolan
ekonomiskt när elever i behov av extra stöd byter skola mitt i en termin och det då
blir den nya skolan som på befintlig budget ska tillgodose som t ex elevassistenter
och andra speciella pedagogiska verktyg

- Skolor ska kompenseras ftir de elever som är i behov av särskilt stöd for de resurser
som behövs som går ut över den redan satta ekonomiska ramen

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

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-Il att remittera motionen till barn- och utbildnings-
nåimnden samt kommundelsnämnden für yttrande.

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden ftireligger.

Protokolljuster4q¡as

#l
Utdragsbestyrkandesign
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Kommunstvrelsen

SAM MANTNROESPROTOKOLL
Datum

20t7-12-07+

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Robert Jansson bifall till motionen.

Roger Eklund, med stöd av Andreas Trygg, yrkar bifall till arbetsutskottet ftirslag om
avslag på motionen.

Ordftiranden frägar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner Eklunds
m fl ft)rslag antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkåind ordning som lyder; Den som stödjer
arbetsutskottets ftirslag om avslag av motionen röstar ja och den som stödjer Janssons
yrkande om bifall till motionen röstar nej.

11 ledamöter röstar ja och2ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under 5 202

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Robert Jansson och Fredrik Andersson reserverar sig mot beslutet.

KS $ 203
Ks au ç 294 Dnr 20171659

Förbu ndsord n i n g för Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
En reviderad ft)rbundsordning für Västra Mälardalens Kommunalftirbund har arbetats
fram i syfte att ft)reslå en modell ftir ftirenklad finansiering samt tydliggöra ansvar och
på så sätt underlätta det löpande arbetet samt skapa ftirutsättningar für en mer effektiv
verksamhet.

Fördelningstalen skrivs in i bilaga 3 till ftirbundsordningen. Den är i nuläget inte klar.
Beslutet om bilagan med ftirdelningstalen fattas så snart ftirhandlingarna kring den är
klar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till reviderad ft)rbundsordning fiir Västra Mälardalens
Kommunalftirbund att gallafrån och med den l januari 2018, under ftirutsättning att
motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. Beslutet omfattar inte ftirdel-
ningstalen enligt bilaga 3.

stgn Utdragsbestyrkande



xöprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAMMANTNROESPNOTOKOLL
Datum

20t7-12-07+

KS $ 204
Ks au $ 295 Drr20161743,20171722,20171723

Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB
Vid senaste ägarmötet med Mälarenergi Elnät AB reviderades aktieägaravtal,
bolagsordning samt ägardirektiv ftir bolaget. Översynen och ändringama har skett i
samverkan med bolaget och övriga delägare.

Revideringarna ska godkåinnas av samtliga delägare ftir beslut på 2018 ars
bolagsstämma.

Vid kommunstyrelsens sammanträde anmälerBlizabelh Salomonsson jäv och utgar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande fürslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv ftir
Mälarenergi Elnät AB

samt att beslutet ftjrutsätter godkännande av övrigaagare (Hallstahammars kommun,
Arboga kommun och Stadshus AB).

KS $ 20s
Ks au $ 288 Dw20171744

lnstruktion för kommunchefen
I den nya Kommunallagen (2017:725) som gäller från och med 2018-01-01 framgår att
"Styrelsen ska i en instruUionfaststcilla hur direktoren skn ledaförvøltningen under
styrelsen. Instruktionen skn ocksåfaststrilla direktorens övriga uppgifter " samt
"StyrelsenJär besluta att direktören ska ha en annon bendmning".

I ftireliggande ftirslag till instruktion fastställs hur kommunchefen ska leda
ftirvaltningen under styrelsen och relationen till övriga ftirvaltningschefer och
verkställande direktörer inom kommunkoncernen. Även kommunchefens roll i
ftirhållande till kommunens övriga politiska organ, regionala och nationella organ
framgår.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag be slutar kommunstyrel sen

att godkänna ftireliggande ftirslag till Instruhionþr kommunchefen.

Protokollju sterarnas

ffit tù{ (p
Utdragsbestyrkandesign
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Kommunstyrelsen

SAMMANTNROESPROTOKOLL
Datum

2017-12-07+

KS $ 206
Ks au ç 292 Dnr 20171641

Gratis Wifi; lämpliga platser för införande samt förslag på rutiner för
införandet
I samband med budgetbeslut for 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötes-
platser.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-10-30 att godkänna ftireliggande utredning av
möjlighet till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser samt att uppdra till stads-
kansliet atttafram ftirslag på lämpliga platser ftir infürande av fritt wifi och ftrslag på
rutiner ftir praktiskt inftirande av fria wifi-områden.

Stadskansliets ftirslag på lämpliga platser ftir inftirande av friu wifi och ftirslag på
rutiner ftir inftlrandet av fria wifi-områden ñreligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrel sen

att aktivera fritt Wifi i Ullvihallen, Karlsbergshallen, biblioteken i Köping och Kolsva,
Kulturskolan samt mötesplatser på äldreboendena Nygården och Tunadal.
Detta till en årskostnad pä 12 600 kr, baserat på sju områden á 1 800 kronor per år.

attläfabeställa, installera basstation och aktivera fritt Wifi på Hökartorget, Stora
Torget, Centrumtorget och mötesplatser på äldreboende Ekliden i Kolsva.
Detta till en engångskostnad på 15 000 kr, baserat på sex områden á,2 500 kr och en
löpande årskostnad på I I 800 kr, baserat på sex områden á I 800 kr/år.

samt att ge stadskansliet i uppdrag att begära in kostnadsftirslag ftir Kristinelunds sport-
fÌilt, Ishallen och Karlsdals torg samt fortsatt uppdrag angående järnvägsstationen, gäst-
hamnen och Scheeletorget.

KS $ 207
Ks au $ 296 Dnr20I7l724

överenskommelse mettan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Den I januari 2018 träder Lag(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
halso- och sjukvård i kraft. Lagen syftar till att patienter som inte längre har behov av
den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och
effektivt satt.

Låinets socialchefer och chefer ftir regionens hälso- och sjukvård har ftirberett infür de
ftirändringar den nya lagen medftir och arbetat fram ftireliggande ftirslag till
överenskommelse.

W
Utdragsbestyrkandesign
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

2017-t2-07+

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att arúa Overenskommelse mellan Region Vristmanland och kommunerna i Vcistmanland
om samverkanrt)r ftygg och ffiktiv utslvivningfrån sluten halso- och sjukvård att gäIla
fran och med 2018-01-01.

KS $ 208
Ks au $ 298 Dnr 20171224

Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari - oktober 2017
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ft)retagande i
Köpings kommun, j anuari-okt ober 20 | 7, ftireli g ger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att notera informationen till protokollet.

KS $ 209

Val av ombud för 2018

Dnr 20171

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse ombud ftir 2018 enligt särskild ftirteckning. Förteckning, se bilaga under $ 209

KS $ 210

Rättegångsfullmakter

Dnr 2017/

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 utfürda fullmakt ftjr Sara Schelin, med Fredrik Alm som ersättare, att själv
eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar ftira kommunens
talan och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga
myndigheter.

Protokollj*"'w\
wt

Utdragsbestyrkandesign
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Kommunstvrelsen

SAMMANTNÄOESPNOTOKOLL
Datum

20t7-12-07

KS $ 211 Dnr20l7l

Fullmakt att föra talan i folkbokföringsärenden m m

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 utftirda fullmakt ftir Sara Schelin och Fredrik Alm att var für sig ftira och
bevaka kommunens talan i folkbokftiringsärenden m m.

KS $ 212 Dnr20l7l

Fullmakt att föra talan i mål angående fordringar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 utftirda fullmakt ftir Jan Häggkvist, Ann-Cathrin Björkrot, Ingalill Sch¡t,
Åsa Björk och Fredrik Alm att var ftir sig fiira och bevaka kommunens talan i mål
angående fordringar.

KS $ 213 Dnr20l7l

Låneförbindelser, bemyndigande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Jan Häggkvist med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på
kommunens vägnar underteckna fiirbindelser für upptagande av beslutade lån.

KS $ 214 Dnr20l7l

Servituts- och nyttjanderättsavtal, bemyndigande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare att på
kommunens vägnar underteckna beslutade kontrakt om servitut och nyttjanderätt
avseende mark tillhrlrig Köpings kommun.

srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsen

SAMMANTNAOCSPNOTOKOLL
Datum

2017-12-07+

KS $ 215 Dnr20l7l

Köpe- och marköverföri ngs hand I i n gar, bemynd i gande

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Gun Tömblad med Mikael Norman som ersättare att på
kommunstyrelsens vägnar utftirda och underskriva erforderliga köpebrev, köpe-
handlingar och överenskommelser om fastighetsreglering beslutade av kommun-
fullmäktige, eller med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande beslutade, köp,
ftirsäljningar och överftiringar genom fastighetsreglering av jord och fastigheter.

KS $ 216

Tomträttskontrakt

Dnr 20171

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare attpä
kommunstyrelsens vägnar utftirda och underskriva kontrakt rörande tomträtt.

KS $ 217 Drc20l7l

Borgen på byggnadskreditiv och övriga borgensåtaganden,
bemyndigande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Jan Häggkvist med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på
kommunens vägnar teckna borgen på byggnadskreditiv och lån ft)r dels
bostadsfÌirsörjning och dels samlingslokaler

samt att likaledes ftir 2018 bemyndiga Jan Häggkvist med Ann-Cathrin Björkrot som
ersättare att på kommunens vägnar teckna borgen på övriga av kommunfullmfütige och
kommunstyrelsen beslutade borgensåtaganden.

Protokollj stgK Utdragsbestyrkanden
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Datum

2017-12-07

KS $ 218 Drc20l7l

Bemyndigande för kommunstyrelsens ordförande och vice ord-förande att
på kommunens vägnar utfärda och underteckna avtal, överenskommelser
och andra handlingar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ft)r 2018 bemyndiga kommunstyrelsens ordftirande, Elizabeth Salomonsson, med
kommunstyrelsens vice ordfürande, Roger Eklund, som ersättare, att på kommunens
vägnar utftirda och underteckna avtal, överenskommelser och andra handlingar som
grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommun-
fullmáktige fattade beslut.

KS $ 219 Dnr20l7l

övriga avtat och överenskommetser, bemyndigande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2018 bemyndiga Sara Schelin med Fredrik Alm som ersättare attpäkommun-
styrelsens vägnar utfÌirda och underskriva övrigaavtaloch överenskommelser som
grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommun-
fullmäktige fattade beslut.

KS $ 220

Firmateckning 201 8, bemyndigande

Dnr 2017/

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, für de sammanhang där begreppet firmateckning används, under 2018 bemyndiga
kommunstyrelsens ordftirande Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens vice ord-
fürande Roger Eklund, kommunchef Sara Schelin och ekonomichef Jan Häggkvist att
två i ftireningen teckna kommunens firma.

Protokolljuste rarnas

ffit
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRNOCSPNOTOKOLL
Datum

2017-12-07+

KS $ 221 Dnr 20171120-002

De legati o nsra ppo rt, stadsa rkitektkonto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
oktober 201 7 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 222

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll från den 7 och 14 november 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj-*ffi\ sign K Utdragsbestyrkande
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OMRÖSTNINGLISTA

Datum

Kommunstyrelsen 20t7-t2-07

S 202 Motion, skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när

elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen

1 (1)

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
ffi S
Börje Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Tryee V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Xarl-+nes+röm L

sÐ
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
¿.bdr¡faerbani s
Ukik+ffss€n S
Maria Larin S X
Aene+iembere s
I+ans-A.nderssen s
SaraSitiblem V
Ðanief-AJcerqrall l4P
Bavi¿Snare M
Agneta Sellholm M X

e
KD

Robert Jansson SD X
N+aenus+,in¿s+rtim sÐ
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Ja:
Nej:

Bifall till arbetsutskottets forslag om avslag på motionen

Bifall till motionen.
/ùr

Senast ändrat: 201 7 -1 2-07



Ulrik Larsson S
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Västra Mälardalens Energi & M¡ljö AB
att bevaka kommunens rätt och flira dess talan Ersättare

Köpings Bostads AB och KBAB Service AB

Jonny Clefbere S

Mälarhamnar AB

Roser Eklund S

Kungsörs Grus AB

att bevaka kommunens rätt och föra dess talan Ersättare

rätt och föra dess talan

Elizabeth Salomonsson S

att bevaka kommunens rätt och fòra dess talan Ersättare

Mälarenergi Elnät AB
att bevaka kommunens rätt och fÖra dess talan Ersättare

Börie Eriksson S

Ola Saaw M

Hedström mens vattenförbu nd
att bevaka kommunens rätt och fìJra dess talan Ersättare

Arbogaånsvattenförbund Köpingavstårfrånrepresentation

Mälarens vattenvårdsförbu nd
att bevaka kommunens rätt och fÖra dess talan Ersättare

Anne Tiernberg S

Västmanlands läns luftrvårdsförbund
att bevaka kommunens rätt och föra dess talan Ersättare

Sören Mårtensson C

Förbundet Agenda 2l
att bevaka kommunens rätt och föra dess talan Ersättare

Jenny Adolphson C

Västman lands Tol kservice
att bevaka kommunens rätt och fÖra dess talan Ersättare

Hans Andersson S

Kommun invest, ekonomisk förening

Carl-Inse Westbers S

Lena Vilhelmsson S

Ulrik Larsson S

Maria Larin S

Eriksson S Annika Duàn S

Ulrik Larsson S

Per Carlesson S

Carl-Inge Westberg S

Anne Tiernberg S

Elizabeth Salomonsson S Roser Eklund S

att bevaka kommunens rätt och fðra dess talan Ersättare
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