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Datum 
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Kommunstyrelsen  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-05-19 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-05-23 
 

Datum för  
anslags nedtagande 

2016-06-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 
Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 – 15.10 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), ordf 
Roger Eklund (S), v ordf   
Abdul Qorbani (S), ersättare 
Börje Eriksson (S)      
Carl-Inge Westberg (S) 
Jonny Clefberg (S) 
Andreas Trygg (V) 
 

Ola Saaw (M) 
Gunvor Sharp (M) 
Jenny Adolphson (C) 
Karl Ingström (L) 
Karolina Glogowska (SD) 
Fredrik Andersson (SD) 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 

 

Ersättare 
Maria Larin (S) 
Hans Andersson (S) 
Sara Sjöblom (V) 
Daniel Åkervall (MP) 
Agneta Sellholm (M) 
Sören Mårtensson (C) 
Anna-Carin Ragnarsson (KD) 

Robert Jansson (SD) 
 

Tjänstemän och övriga deltagande 
David Schanzer-Larsen, tf kommunchef 
Jan Häggkvist, ekonomichef 
Christer Nordling, teknisk chef 
Kajsa Landström, kommunsekreterare 
 
 
 
 

Justerare Carl-Inge Westberg Paragrafer  89 - 115 

Justeringens tid och 
plats 

 
Rådhuset, Köping, 2016-05- 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
 ................................................................  
Kajsa Landström 
  

Ordförande 
 
 ................................................................    
Elizabeth Salomonsson      

  
 ................................................................  
Carl-Inge Westberg 
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KS § 89 
Ks au § 143 Dnr 2016/149-256 
 
Reglering av tomträttsavgälder 2017 
2016-02-29 beslutade kommunfullmäktige om ny beräkningsmodell för reglering av 
tomträttsavgäld, att gälla från och med den 1 april 2016. Avgäldsregleringen för 2017 
blir den första med den nya beräkningsmodellen.  Avgälden ska beräknas utifrån 80 % 
av föregående års marktaxering med en avgäldsränta på 3,25 %.  
 

Under februari och mars sålde Köping kommun 203 tomträtter. Efter försäljningen upp-
låter nu Köpings kommun 632 fastigheter med tomträtt för småhus- och verksamhets-
ändamål.  
 

Samtliga tomträttsavtal har den 1 oktober som dag för möjlig avgäldsreglering. Enligt 
avtalen utgår avgälden oförändrad under en period om 10 år. Därefter får ändring av 
avgälden ske. Överenskommelse om sådan ändring skall ske ett år före utgången av den 
löpande avgäldsperioden enligt jordabalken 13 kap 11 §. För samtliga tomträtter med 
avgäldsperiodens begynnelsedag den 1 oktober 2017 skall överenskommelse träffas före 
den 1 oktober 2016.  
 

Sammanlagt är det 67 tomträtter som nu kan regleras. Av dessa avser 29 tomter för fri-
liggande småhus och 38 sammanbyggda hus vid allmän gata.  
 

Föreliggande förslag till ändring av tomträttsavgälder för bostäder är baserat på den nya 
beräkningsmodellen. Förslaget medför att avgälden höjs för de 69 småhustomträtterna 
med sammanlagt 151 208 kr/år. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att tomträttsavgälden för kommande tioårsperiod, med början från den 1 oktober 2017 
skall utgå enligt föreliggande sammanställning. 
 
 
 
KS § 90 
Ks au § 126 Dnr 2016/351-714 
 
Förskoleprognos – redovisning av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2015: ”Behovet av förskoleplatser har ökat 
ständigt under senare år. Kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera prognos för hur 
behovet kan tänkas se ut i ett längre tidsperspektiv. Underlag behövs för att kunna ta 
ställning till eventuell byggnation”. 
 

Stadskansliets beräkning av befintligt antal förskoleplatser samt prognos för platsbehovet 
till och med 2025 föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna föreliggande redovisning 
 

samt att uppdra till kommunstyrelsen att årligen uppdatera prognosen. 
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KS § 91 
Ks au § 147 Dnr 2015/819-101 
 
Motion, bilda en familjecentral i Köpings tätort 
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med förslag att bilda en familje-
central i Köpings tätort. 
 

Kristdemokraterna föreslår 
 

- att Köpings kommun tar initiativ till samarbete med Landstinget Västmanland så att en  
  familjecentral kan bildas inom Köpings tätort 
- att en del av det riktade statsbidraget går till familjecentralens arbete med integration. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att remittera motionen till stadskansliet för 
yttrande. 
 

Stadskansliets yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 92 
Ks au § 119 Dnr 2016/62-101 
 
Medborgarförslag – Kompis Sverige 
Elisabeth Nylén har lämnat in ett medborgarförslag med tips om Kompis Sverige – 
programmet som stöttar kommuner i integrationsarbetet.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade 
2016-02-09 att remittera medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande. 
 

Yttrande från social- och arbetsmarknadsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 (12) 
Datum 

2016-05-19 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 93 
Ks au § 148 Dnr 2012/296-101 
 
Medborgarförslag – samordna BVC, MVC och en kommunal förskola 
Emma B.  lämnat in ett medborgarförslag innehållande förslag om att samordna BVC, 
MVC och en kommunal förskola i en så kallad Familjecentral. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-14 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet 
för yttrande. 
 
Stadskansliets yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 94 
Ks au § 149 Dnr 2015/776-101 
 
Medborgarförslag – slingrande cykelbana för barn 
Elisabeth Larsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på en slingrande 
cykelbana för barn på grönytan mellan Svalvägen och Fågelvägen. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet 
för yttrande i samråd med Köpings Bostads AB. 
 

Stadskansliets yttrande efter samråd med Köpings Bostads AB föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förslaget om att anlägga en slingrande cykelbana får övervägas i samband med 
kommande budgetprioriteringar. 
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KS § 95 
Ks au § 150 Dnr 2015/852-101 
 
Medborgarförslag – utöka verksamheten ”hundgruppen” 
Lena Thell har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att utöka kommunens 
verksamhet ”hundgruppen”. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarförslaget till behandling  

samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2016-02-09 att remittera medborgarförslaget till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. 
 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 96 
Ks au § 151 Dnr 2016/79-101 
 
Medborgarförslag – samhällsinformation via mail 
Tomas Ericsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att 
kommuninvånare ska kunna erhålla samhällsinformation via mail. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2016-02-09 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet 
för yttrande. 
 

Stadskansliets yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 97 
Ks au § 152 Dnr 2016/147-101 
 
Medborgarförslag – öka säkerheten i trafiken 
Veronica D.  har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på åtgärder för att öka 
säkerheten i trafiken. Till förslaget bifogas en namninsamling. 
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Förslagställaren föreslår  
- trafikljus i korsningen Sveavägen – Ågärdsgatan. 
- rondell på Ringvägen vid ICA Maxi för att underlätta in- och utfarter. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera medborgarförslaget till tekniska 
kontoret för yttrande. 
 
Tekniska kontoret yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 98 
Ks au § 154 Dnr 2016/413-047 
 
Extra statsbidrag för flyktingmottagande 
Regeringen beviljade i slutet av 2015 ett extra statsbidrag till kommunerna som kom-
pensation för ökade kostnader i samband med flyktingmottagning. Köpings kommun 
tilldelades 16 078 000 kronor varav 1/13-del bokfördes på 2015. Återstående 12/13-
delar, 14 841 000 kronor, kan användas 2016. 
 
Förvaltningarna har inkommit med förslag på hur pengarna bäst kommer till nytta och 
där inriktningen är att medlen ger bestående verkan och gynnar integrationen. 
 
Förslag på fördelning av de 14 841 000 kronorna föreligger. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Karolina Glogowska bifall till arbets-
utskottets förslag med förändringen att medel till IT-guide, handledare och kulturtolkar i 
förkolan utgår till förmån för satsning på kuratorer inom skolan istället. 
 
Roger Eklund, med stöd av Andreas Trygg, Ola Saaw, Jenny Adolphson, Abdul Qorbani, 
Börje Eriksson och Gunvor Sharp, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i sin helhet och 
avslag på Glogowskas ändringsyrkande. 
 
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 § 98.  
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att ställa sig bakom föreliggande förslag till fördelning av det extra statsbidraget 
 

samt att uppdra till styrelsen/nämnderna att återrapportera hur bidraget har använts och 
hur verksamheterna har fungerat. 
 
Karolina Glogowska reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
KS § 99 
Ks au § 128 Dnr 2016/332-042    
 

Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Västra Mälar-
dalen föreligger 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2015 
 

samt att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
 
 
KS § 100 
Ks au § 129 Dnr 2016/336-106 
 
Årsredovisning 2015 för Hjälpmedelscentrum samt verksamhetsberättelse 
2015 för gemensam Hjälpmedelsnämnd 
Årsredovisning 2015 för Hjälpmedelscentrum föreligger. 
 

Enligt reglemente för gemensamma nämnden ska nämndens verksamhetsberättelse 
rapporteras till medlemmarnas fullmäktige. 
 

Verksamhetsberättelse 2015 för gemensam Hjälpmedelsnämnd föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna hjälpmedelcentrums årsredovisning för 2015  
 

samt att notera gemensamma nämndens verksamhetsberättelse 2015 till protokollet. 
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KS § 101 
Ks au § 130 Dnr 2016/389-106 
 
Hjälpmedelspolicy för gemensam Hjälpmedelsnämnd 
Förslag till ny/uppdaterad hjälpmedelspolicy, bl a anpassad till den nya patientlagen, 
föreligger. 
 

Gemensam Hjälpmedelsnämnd rekommenderar respektive huvudman att anta policyn. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att anta föreliggande förslag till hjälpmedelspolicy för gemensam Hjälpmedelsnämnd. 
 
 
 
KS § 102 Dnr 2016/395-002 
 
Förordnande av kommunchef 
Ordföranden föreslår att David Schanzer-Larsen förordnas som kommunchef i avvaktan 
på att ny kommunchef kan rekryteras. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att förordna David Schanzer-Larsen som kommunchef i avvaktan på att ny kommun-
chef kan rekryteras. 
 
 
 
KS § 103 
 
Rättegångsfullmakter 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 utfärda fullmakt för David Schanzer-Larsen, med Tord Lindberg som 
ersättare, att själv eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar 
föra kommunens talan och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutions-
säten och övriga myndigheter. 
 
 
 
KS § 104 
 
Fullmakt att föra talan i folkbokföringsärenden m m 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 utfärda fullmakt för David Schanzer-Larsen och Tord Lindberg att var för 
sig föra och bevaka kommunens talan i folkbokföringsärenden m m. 
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KS § 105 
 
Övriga avtal och överenskommelser, bemyndigande 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 bemyndiga David Schanzer-Larsen med Tord Lindberg som ersättare att på 
kommunstyrelsens vägnar utfärda och underskriva övriga avtal och överenskommelser 
som grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kom-
munfullmäktige fattade beslut. 
 
 
 
KS § 106 
 
Firmateckning 2016, bemyndigande 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att, för de sammanhang där begreppet firmateckning används, under 2016 bemyndiga 
kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens vice ord-
förande Roger Eklund, tf kommunchef David Schanzer-Larsen och ekonomichef Jan 
Häggkvist att två i föreningen teckna kommunens firma. 
 

 
 
KS § 107 
Ks au § 145 Dnr 2016/376-019 
 
Samverkansstruktur för kommunerna och landstinget/regionen i frågor 
som stödjer regional utveckling 
Landstinget Västmanland har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret 
från staten från och med den 1 januari 2017. Samtliga länets kommuner har i ett remiss-
förfarande tillstyrkt landstingets ansökan och riksdagsbeslut om att Landstinget Väst-
manland får ta över det regionala utvecklingsansvaret väntas. 
 
Förslag på samverkansstruktur i Västmanland föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna föreliggande överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 
Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional 
utveckling i länet 
 

samt att beslutet gäller under förutsättning att riksdagen före utgången av år 2016 
beslutat att Landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala utvecklingen 
från och med 2017. 
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KS § 108 
Ks au § 120 Dnr 2016/283-760 
 
Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och 
Köpings kommun avseende personer med missbruk eller beroende 
Sedan juli 2013 har landstinget och kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att ingå en skriftlig överenskommelse om sitt 
samarbete när det gäller personer med missbruks- eller beroendeproblematik. 
 

Överenskommelsen om samverkan avser att uttrycka parternas gemensamma mål och 
viljeinriktning, uppfylla lagstiftningens krav och medverka till att förtroendevalda och 
andra beslutsfattare kan skapa långsiktiga stukturer för samverkan, samarbete och 
ansvarsfördelning. Syftet med överenskommelsen är att personer med missbruk- eller 
beroendeproblematik ska få en jämlik och säker vård samt omsorg med kontinuitet och 
delaktighet. 
 

Förslag till samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att anta föreliggande förslag till överenskommelse om ”Samverkan kring personer med 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel eller dopningsmedel” mellan Landstinget Västmanland och Köpings kom-
mun med giltighetstid från 1 januari 2016 till 31 mars 2018. 
 
 
 
KS § 109 
Ks au § 155 Dnr 2016/384-019 
 
Arbete och liv – befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings 
kommun under 2015, samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren 
En summering av statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad 
och företagande i Köpings kommun under 2015 föreligger tillsammans med återblickar 
på utvecklingen under de senaste tio åren inom respektive område. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
  

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 110 Dnr 2016/ 
 
Årsredovisningar 2015 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser 
Ärendet utgår. 
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KS § 111 Dnr 2016/116-002 
 

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under mars 
2016 föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporterna till protokollet. 
 
 
 
KS § 112 Dnr 2016/395-002, 2016/289-107 
 
Delegationsrapporter, ordförandebeslut 
Ordförandebeslut om förordnande av kommunchef 2016-05-01 – 2016-05-19 föreligger. 
 

Ordförandebeslut om uppdrag till ombud inför Mälarens vattenvårdsförbunds 
förbundsstämma 2016 föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 113 Dnr 2016/ 
 
Delegationsrapport, tekniska kontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden 
2016-01-01 – 2016-03-31 gällande transportdispens, dispens från lokal trafik och lokala 
trafikföreskrifter föreligger.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 114  
 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 5, 12, 19 och 26 april 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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KS § 115  
 

Anmälan av protokoll, folkhälsorådet 
Föreligger för anmälan protokoll från folkhälsorådet den 8 mars 2016. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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