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Underskrift  .................................................................  
Christine Frid-Åhlén 
  

 
Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 – 14.50 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), ordf 
Roger Eklund (S),v ordf 
Lena Vilhelmsson (S)  
Börje Eriksson (S) 
Carl-Inge Westberg (S) 
Jonny Clefberg (S) 
Andreas Trygg (V) 
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Hans Andersson (S) 
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Justerare Roger Eklund Paragrafer  34 - 57 
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 ................................................................  
Kajsa Landström 
  

Ordförande 
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Elizabeth Salomonsson      

  
 ................................................................  
Roger Eklund 
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KS § 34 
Ks au § 2 Dnr 2016/38-249 
 
Sticklinge 3:6 – servitutsavtal för enskilda vatten- och avloppsledningar i 
Himmeta. 
Ägaren till fastigheten Sticklinge 1:12 har framfört önskemål om att få ansluta 
fastigheten till kommunens vatten- och avloppsanläggning. Tekniska kontoret har 
erbjudit en möjlig anslutningspunkt. 
 
Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till servitutsavtal för den ledningssträcka som 
ligger mellan anslutningspunkt och brukarfastighet och som berör kommunens fastighet, 
Sticklinge 3:6. 
 
Förslag till servitutsavtal föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna föreliggande servitutsavtal för utbyggnad av enskilda vatten-och avlopps-
ledningar inom fastigheten Sticklinge 3:6. 
 
 
 
KS § 35 
Ks au § 17 Dnr 2016/110/181 
 

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandat-
perioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar. I överenskommelsen 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap framgår därför att kommunerna 
ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen. 
 
Styrdokumentet utgår främst från de behov av åtgärder som identifierats under arbetet 
med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men omfattar även behov av åtgärder 
som identifierats vid exempelvis inträffade händelser och övningar. 
 
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden. Styrdokumentet 
följs därefter upp under första kvartalet varje år i samband med kommunuppföljningen 
som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Länsstyrelsen Västmanland. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att anta föreliggande förslag till Styrdokument för Köpings kommuns arbete med 
krisberedskap 2016-2018. 
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KS § 36 
Ks au § 22 Dnr 2016/154-104 
 

Partistöd – redovisning 2015 samt utbetalning 2016 
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd för 
innevarande år, efter att partierna redovisat att föregående års stöd har använts för det 
ändamål det är avsett för. 
 
Partiernas redovisning av 2015-års partistöd föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna redovisningarna för 2015 och bevilja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige partistöd för 2016. 
 
 
 
KS § 37 
Ks au § 24 Dnr 2015/61-101 
 
Motion, inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom 
eller ohälsa 
Maria Andersson Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med följande förslag; 
 

- att Köpings kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möj-
ligheten att inrätta ett resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa 

 

- att Köpings kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över en 
utveckling av samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovan nämnda område. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-03-17 att remittera motionen till Landstinget, Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Västra Mälardalen, vård- och 
omsorgsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt kommundelsnämnden för 
yttrande samt att uppdra till stadskansliet att samordna yttrandena. Samordnat yttrande 
föreligger. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Karolina Glogowska bifall till motionen.  
 
Roger Eklund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avslag på motionen. 
 
Ordföranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner Eklunds 
yrkande antaget. 
 

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder; Den som stödjer 
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Glogowskas förslag röstar nej. 
 

11 ledamöter röstar ja och 2 ledamöter röstar nej. Röstförteckning, se bilaga under § 37.  
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att avslå motionen. 
 
 
 
KS § 38 
Ks au § 25 Dnr 2015/683-101 
 
Medborgarförslag – cykelpump i central del av Köping 
Kristin Berglind har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att cykelpumpar 
placeras i centrala delar av Köping, t ex vid Stora Torget och Hökartorget.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-10 att remittera medborgarförslaget till tekniska 
kontoret för yttrande. 
 
Yttrande från tekniska kontoret föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att bifalla medborgarförslaget. 
 
 
 
KS § 39 
Ks au § 26 Dnr 2015/713-101 
 

Medborgarförslag – kommunala cykelpumpar i centrum 
Lennye Osbeck har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att placera 
kommunala cykelpumpstationer i centrum.    
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-10 att remittera medborgarförslaget till tekniska 
kontoret för yttrande. 
 
Yttrande från tekniska kontoret föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att bifalla medborgarförslaget. 
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KS § 40 
Ks au § 27 Dnr 2015/689-101 
 
Medborgarförslag – hastighetssänkning, farthinder mm på Furuvägen 
Stig Blomdahl har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på hastighetssänkning, 
montering av farthinder och uppmärkning av övergångsställen på Furuvägen. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-10 att remittera medborgarförslaget till tekniska 
kontoret för yttrande. 
 

Yttrande från tekniska kontoret föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
KS § 41 
Ks au § 6 Dnr 2016/44-106 
 
Förvaltningsplan och budget 2016 för Hjälpmedelscentrum 
Landstinget Västmanland har översänt Hjälpmedelscentrums förvaltningsplan 2016-
2018 och budget 2016 för godkännande. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna Hjälpmedelscentrums förvaltningsplan och budget för 2016. 
 
 
 
KS § 42 
Ks au § 7 + 40 Dnr 2015/419-750  
 

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 1 juli 2008 (LSS), skyldighet 
att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom 3 månader.  
 

 

- Kommundelsnämnden, kv 3 2015: ett ej verkställt beslut äldre än tre månader. 
- Kommundelsnämnden, kv 4 2015: två ej verkställt beslut äldre än tre månader. 

 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att notera informationen till protokollet. 
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KS § 43 
Ks au § 18 Dnr 2016/125-042 
 

Årsredovisning 2015, politisk verksamhet 
Årsredovisning 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden samt 
gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna årsredovisning 2015 för den politiska verksamheten. 
 
 
 
KS § 44 
Ks au § 19 Dnr 2016/124-042 
 

Årsredovisning 2015, stadskansliet 
Årsredovisning 2015 för stadskansliet föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna årsredovisning 2015 för stadskansliet. 
 
 
 
KS § 45 
Ks au § 20 Dnr 2016/118-042 
 

Årsredovisning 2015, tekniska kontoret 
Årsredovisning 2015 för tekniska kontoret föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna årsredovisning 2015 för tekniska kontoret. 
 
 
 
KS § 46 
Ks au § 21 Dnr 2016/101-042 
 

Årsredovisning 2015, drätselkontoret 
Årsredovisning 2015 för drätselkontoret föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna årsredovisning 2015 för drätselkontoret. 
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KS § 47 
Ks au § 45 Dnr 2016/-042 
 

Årsredovisning 2015, stadsarkitektkontorets markavdelning 
Årsredovisning 2015 för stadsarkitektkontorets markavdelning föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna årsredovisning 2015 för stadsarkitektkontorets markavdelning. 
 
 
 
KS § 48  
Ks au § 31 Dnr 2016/127-009 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2015 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna uppföljning av internkontrollen för 2015. 
 
 
 
KS § 49 
Ks au § 32 Dnr 2015/789-003 
 

Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll 
Enligt styrdokumentet ”Riktlinjer för intern kontroll i Köpings kommun” ska varje 
nämnd anta egna regler och anvisningar för den interna kontrollen. Föreliggande förslag 
till riktlinjer omfattar kommunstyrelsen i dess roll som ansvarig för den årliga interna 
kontrollplanen för hela kommunen samt som styrelse för sina förvaltningar. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att anta föreliggande förslag till riktlinjer för intern kontroll. 
 
 
 
KS § 50 
Ks au § 34 Dnr 2016/643-009 
 
Internkontrollplan 2016 för Köpings kommun 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna 
kontrollen i Köpings kommun. Förslag till internkontrollplan för 2016 föreligger. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att anta föreliggande förslag till internkontrollplan för 2016. 
 
 
 
KS § 51 Dnr 2015/841-050 
 

Delegationsrapport, ordförandebeslut 
Ordförandebeslut 2015-12-10 om avbrytande av upphandling föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 52  Dnr 2015/353-002 
 
Delegationsrapport, tekniska kontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden 
2015-10-01 – 2015-12-31 gällande transportdispens, dispens från lokal trafik och lokala 
trafikföreskrifter föreligger.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 53 Dnr 2015/91-002 + 2016/116-002 
 

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under 
oktober och december 2015 samt januari 2016 föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
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KS § 54 Dnr 2015/44-002 
 
Delegationsrapport, stadskansliet 
Delegationsförteckning nr 4 2015 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet 
föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
 
KS § 55  
 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 19 januari 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
 
 
 
KS § 56  
 

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige 
Föreligger för anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 12 januari 2016. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
 
 
 
KS 57 
Ks au § 57 Dnr 2016/162-256 
 

Modell för beräkning av avgäldsunderlag och friköpspriser för 
småhustomträtter 
Tomtpriserna i Köping grundar sig på ett beslut från 2005 och finns i tre nivåer, 
beroende på typ av tomt; 
 

- Friliggande småhus vid allmän gata 145 000 kr 
- Sammanbyggda småhus vid allmän gata 125 000 kr 
- Småhus inom gemensamhetsanläggning/storkvarter 85 000 kr 
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Prismodellen har tillämpats både vid försäljning av småhustomter för styckebyggen och 
vid omreglering av avgälden för småhustomträtter samt vid friköp av tomträtt. 
 
Förslag på ny modell för avgäldsreglering och friköp baserat på aktuella mark-
taxeringsvärde föreligger. 
 
Marktaxeringsvärdet multiplicerat med en faktor på 0,8 för att kompensera för 
avräkning av vatten- och avlopp och eventuella tomtanläggningar föreslås. Friköps-
priset föreslås beräknas på samma sätt. Vidare föreslås avgäldsräntan sänkas till 3,25 %. 
 
Den nya modellen för avgäldsreglering föreslås införas från och med den 1 april 2016, 
vilket innebär att nästa års avgäldsreglering, att börja gälla 1 oktober 2017, genomförs 
med den nya modellen som grund. Friköpspriser enligt ny modell införs från och med 
den 1 januari 2017. 
 
Under 2016 föreslås att, som en övergång till ny modell, möjlighet ges till friköp av 
tomträtter till ett pris utifrån nuvarande modell, men med uppräkning för att delvis 
kompensera för den generella utvecklingen av fastighetsvärdena sedan 2005. 
 
Under tiden fram till beslut om ny modell föreslås ett generellt köpstopp. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att genomföra en förändring av beräkningsmodellen för reglering av avgäld samt 
friköpspris för småhustomträtter i enlighet med föreliggande förslag, vilket innebär att 
avgälden ska beräknas utifrån 80 % av föregående års marktaxeringsvärde med en 
avgäldsränta på 3,25 % och att friköpspriset ska vara 80 % av föregående års mark-
taxeringsvärde 
 

att den förändrade modellen avseende avgäldsregleringen ska börja gälla den 1 april 
2016 och avseende friköp den 1 januari 2017 
 

att friköpspriserna avseende småhustomträtter för resterande del av 2016 ska vara  
- friliggande småhus vid allmän gata 185 000 kr 
- sammanbyggda småhus vid allmän gata 165 000 kr 
- småhus inom gemensamhetsanläggning/storkvarter 125 000 kr 

 
samt att tillfälligt stopp för friköp råder under tiden fram till beslut om ny modell 
vunnit laga kraft. 
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