
Datum

2016-04-14
Kommunstvrelsen

Pløts och tíd

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerare

fusturingens tid och
plats

Underskrífter
Selveterare

Ordft)rande

Erscittare

Ulrik Larsson (S)
Maria Larin (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Daniel Ä,kervall (MP)
Marcus Hallgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Robert Jansson (SD)

Börje Eriksson

Rådhuset, Köping, t6-04-1,

Ij rinstemcin och övriga deltagande
Olle Emanuelsson, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Monika Kahande, Avonova, $ 74
Tove Svensk, personalchef $ 74
Lena Hallemark, HR-specialist, $ 74
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrøfer 74 -88

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 14.55

Elizabeth Salomonsson (S), ordf Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), v ordf Gunvor Sharp (M)
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) Karl Ingström (L)
Carl-Inge Westberg (S) Karolina Glogowska (SD)
Jonny Clefberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS Justeringen har ti[kännagivfts genom anstag

Organ Kommunstyrelsen
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Förvaringsplats fõr proto ko llet gfaflskansliet, Rådhuset, Köping
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Christine Prid-Åhl¿n



Datum

2016-04-r4
Kommunstyrelsen

KS$74

Ny organisatorisk och soc¡al arbetsmiljöförordning, information
Företrädare für Avonova och personalkontoret deltar vid sammanträdet och informerar
om Arbetsmiljöverkets nya ftireskrift, organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4,
som trädde ikraft 2016-03-31.

Organisatoriska arbetsmiljön: villkor och ftirutsättningar ftir arbetet som inkluderar
ledning och styming, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, ftirdelning av
arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvaÍ.

Sociala arbetsmiljön: villkor och ftirutsättningar för arbetet som inkluderar socialt sam-
spel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Syfte: främja en god arbetsmiljö och ftirebygga sjukskrivningar på grund av arbets-
miljön.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS$7s
Ksau$81 Dnr 20161261-259

Markbytesavtal, Macksta 1:18 och Macksta l:3
Fastighetsä gamatill Macksta 1:18 och stadsarkitektkontoret har enats om ftirslag till
markbytesavtal innebärande markb¡e ftjr att uppnå en mer åindamålsenlig fastighets-
indelning ftir båda parter.

Kommunen får genom markb¡et tillgang till mark som kan ingå i den nya detaljplanen
ftir Macksta, etapp l. Markbyte sker utan ersättning och kommer att genomfüras som
fastighetsreglering.

Förslag till markbytesavtal ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftlrslag till markbytesavtal avseende del av fastigheterna
Macksta I : 18 och Macksta 1 :3.

Protokollj Utdragsbestyrkande



Datum

20r6-04-14
Kommunstvrelsen

KS$76
Ks au $ 87 Dnr 20141183-613

Slutredovisning av särsk¡lt uppd rag från kommunfullmäktige; kulturskola
I samband med kommunfullmåiktige budgetbeslut 2013 fick barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnåimnden i uppdrag att undersöka möjligheten att med
gemensarnma resurser sammanfüra musik, dans, konst med mera till en kulturskola.

Kultur- och fritidsnämndens slutredovisning av uppdraget ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkåinna kultur- och fritidsnämndens slutredovisning av uppdraget.

KS$77
Ksau$89 Dnr 20151746-10l

Medborgarförslag - justering av regler för kommunens utställningshall
Håkan Eklund har lämnat in ett medborgarftirslag med fürslag påjustering av utställ-
ningsperioder och delar i reglema kring kommunens utställningshall.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att remittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande. Yttrande fran kultur- och fritidsnåimnden ft)religger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med håinvisning till kultur- och fritids-
nämndens yttrande.

KS$78
Ks au $ 107 Dnr20l6l290-l0l

Pågående mot¡oner och medborgarförslag, rapport
Rapport över pågående motioner och medborgarförslag fiireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att godkrinna rapporten.

Protokollj^w'j*w Utdragsbestyrkande



Datum

2016-04-14
Kommunstvrelsen

KS$7e
Ks au $ 73 + 110 Drr20l5l42I-750,20151420-750

Rapport om e¡ verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen fiir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

- Vård- och omsorgsnämnden, kv 4 2015: två ej verkställda beslut äldre åin tre
månader.

- Social- och arbetsmarknadsnåimnden, kv 4 2015: inga ej verkställt beslut äldre
än tre månader finns att rapportera.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att notera informationen till protokollet.

KS$80
Ks au $ 70 Drr 20161208-042

Ombudgeteringar t¡ll 201 6, driftanslag
Ntimnder och fürvaltningar har lÈimnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i
driftbudgeten från 2015 till2016 medfotaltT5 000 kronor, enligt;

- Kommunstyrelsen 75 tkr

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ombudgetering av driftanslag medges enligt styrelsens ftirslag.

KS$8r
Ks au $ 71 Dnr 20161209-042

Ombudgeteringar t¡ll 2016, investeringsanslag
Nämnder och fürvaltningar har låimnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i
investeringsbudget fran 2015 till2016 med totalt 155 617 tkr, enligt;

Stadskansliet 2 667 tkr
Drätselkontor I 402 tlçr
Tekniska kontoret 26 817 tkr

- vatten och avlopp 36 526 tkr
- fiärrvärme 6 460 tþr

Miljö- och byggnadsnåimnden; stadsarkitektkont. 200 tkr

Protokol*"*ffi'l "'7W Utdragsbestyrkande



Datum

2016-04-t4
Kommunstvrelsen

Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnåimnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundelsnämnden
Kommunstvrel sens reserv

3 983 tkr
2 672tk1

424 tkr
745 tkr

73 721tkr
155 617 tkr

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nåimndernas och ftirvalt-
ningarnas ftlrslag.

KS$82
Ksau$88+117 Dnr 20161257-042

Driftbudgetuppföljning efter februari och mars månaders utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljningar ftir Köpings kommun
efter februari och mars månaders utfall ftireligger.

Efter 2 månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut
päca- 3,5 Mkr.

Efter 3 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
pä ca - 4,5 Mkr.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets fü rslag beslutar kommunstyrel sen

att notera uppftlljningarna till protokollet.

KS$83
Ks au $ 72 Dw 2016117l-289

Ombyggnation och renover¡ng av Bååthska villan till hyresbostäder
På fastigheten Vanahem 1 finns en tvåvåningsbyggnad (Baathska villan) samt en
gårdsbyggnad. Köpings kommun övertog fastigheten från Köpings Mekaniska Verkstad
1974 och sedan l99l har byggnaden anvåints ftir fritidsgårdsverksamhet.

Under 2015 flyttades fritidsgårdsverksamheten från Baathska villan och fastigheten
bjöds ut till ftirsäljning. Anbuden var flera, men anbudsgivarna hoppade av olika skäl av
och arbetsutskottet beslutade därftir 2015-12-15 att avbryta ftirsäljningen.

Stadskansliet har låtit utreda lämpliga altemativ gällande fastighetens framtid. Av utred-
ningen har framkommit att huvudbyggnaden med dess planlösning är mest lämpad som
bostad.

"'t^fiL UtdragsbestyrkandeProtokolljusterq¡,fras

ffil



Datum

20t6-04-14
Kommunstyrelsen

Skissftirslag på en ombyggnation av Bååthska villan till lägenheter für utþrning ftire-
ligger. Skissftirslaget innefattar ombyggnation av fastigheten till ffra lägenheter, en
trerumslägenhet och tre tvårumslägenheter. Kostnaden ftir ombyggnationen beräknas till
5 miljoner kronor.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att uppdra till stadskansliet att låta genomfüra en ombyggnation av Baathska villan till
frra hyreslägenheter enligt ftireliggande ftirslag

samt att anvisa 5 miljoner kronor ut kommunstyrelsens investeringsreserv für
ändamålet.

KS$84
Ks au $ 75 Dnr 20161188-009

Meddelandelista nr l, 2016
Meddelandelista nr I 20 I 6, ftir kommunstyrelsen föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS $ 85 Dnr 20161116-002

Delegationsrapport, stadsa rkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
februari 20 I 6 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 86 Dnr20l6l281-550

Delegationsrapport, ordförandebes I ut
Ordftirandebeslut angående uppsägning av hyresavtal lor Köpings hamn foreligger

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

erotoxotttusterffias

w_
Utdragsbestyrkandesrgn



Datum

2016-04-14
Kommunstyrelsen

KS$87

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll från den 1, 8, l0 och 22 mars2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att noteru anmälan till protokollet.

KS$88

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från handikapprådet den22 februari 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Information:
o Kommunfullmåiktiges presidium har beslutat ställa in kommunfullmÈiktiges

sammanträde i april 2016.

o Arbetsutskottet beslutade 2016-04-12 att Olle Emanuelssons anställning som
kommunchef i Köpings kommun upphör den 3l maj 2016.

o Budgetberedning: Il-12 maj 2016.

o Nästa kommunstyrelsesammanträde: torsdagen den l9 maj 20t6.

Protokollj "*'ffii 'W Utdragsbestyrkande


