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Datum 
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Kommunstyrelsen  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-08-25 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-09-01 Datum för  
anslags nedtagande 

2016-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 
Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 – 14.25 

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

Ola Saaw (M) 
Gunvor Sharp (M) 
Jenny Adolphson (C) 
Karl Ingström (L) 
Magnus Lindström (SD), ersättare 
Fredrik Andersson (SD) 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 

 

Ersättare 
Anne Tjernberg (S) 
Hans Andersson (S) 
Sara Sjöblom (V) 
Daniel Åkervall (MP) 
Marcus Hallgren (M) 
Anna-Carin Ragnarsson (KD) 

 

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

Justerare Andreas Trygg Paragrafer  136 - 153 

Justeringens tid och 
plats 

 
Rådhuset, Köping, 2016- 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

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

  
 ................................................................  
Andreas Trygg 
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KS § 136 
Ks au § 186 Dnr 2016/476-101 
 
Motion, rekreationsområde Norsa 
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med förslag   
 

- att förutsättningar och kostnader för att göra den sluttäckta Norsadeponin till 
rekreationsområde utreds 
 

- att sådan utredning medtar motionstrappa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att bifalla motionen. 
 
 
 
KS § 137 
Ks au § 187 Dnr 2016/475-101 
 
Motion, framtidens smarta sophantering 
Mikael Gunnarsson (M) har lämnat in en motion med förslag på smart miljövänlig 
sophantering genom tät, solcellsdriven, komprimerande soptunna. Motionären föreslår 
 

- att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till att investera i smart sophantering. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att bifalla motionen. 
 
 
 
KS § 138 
Ks au § 207 Dnr 2016/163-101 
 
Motion, flytt av sexorna tillbaka till mellanstadiet 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att  
 

- indelningen för eleverna i år 6 i Köpings kommun görs om på så sätt att samtliga 
skolor har en indelning att eleverna i år 6 tillhör mellanstadiet och inte högstadiet 

 

- dessa elever i år 6 fysiskt placeras ihop med eleverna i mellanstadiet och inte 
lokaliseras på samma ställe som högstadieeleverna. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till barn- och utbildnings-
nämnden för yttrande. 
 

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att med hänvisning till föreliggande yttrande förklara motionen besvarad. 
 
 
 
KS § 139 
Ks au § 194 Dnr 2014/710-101       
 
Medborgarförslag – döp om Zigenarbacken 
Eva-Marie Olsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att Zigenarbacken 
döps om till Bissenbrainwalkbacken.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-12-16 att remittera medborgarförslaget till stadsarkitekt-
kontoret för yttrande. 
 
Yttrande från stadsarkitektkontoret föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
KS § 140 
Ks au § 200 Dnr 2016/400, 2016/467, 2016/515 -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.  

 

- Vård- och omsorgnämnden, kv 1, 2016: två ej verkställda beslut. 
- Social- och arbetsmarknadsnämnden, kv 1, 2016: inga beslut som inte verkställts. 
- Kommundelsnämnden, kv 1, 2016: ett ej verkställt beslut. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 141 
Ks au § 198 Dnr 2016/205-291 
 
Renovering av tak på Ullvigymnasiet 
Ullvigymnasiets glastak från 1970-talet är i behov av renovering. Glastaket, som är 
utformat som en ljusspalt kring det centrala taket på ”Kvadraten”, läcker och glaset 
krackelerar.  
 

Stadskansliet har låtit utreda två alternativa lösningar; 
 

1. Det gamla glastaket ersätts med nytt glastak – beräknad kostnad: 5,6 Mkr 
2. Det gamla glastaket ersätts med ett nytt heltäckande tak av plåt – beräknad 

kostnad: 3,0 Mkr 
 

Utifrån ett helhetsperspektiv förordar stadskansliet alternativ 1. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att uppdra tillstadskansliet att låta genomföra ett byte av Ullvigymnasiets glastak enligt 
alternativ 1 
 

samt att anvisa 5,6 Mkr för ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 
 
 
 
KS § 142 
Ks au § 182 och § 205 Dnr 2016/257-042        
 
Driftbudgetuppföljning efter maj samt efter juli månads utfall 
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter 
maj och efter juli månads utfall föreligger. 
 
Efter 5 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca - 9,3 Mkr. 
 
Efter 7 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca - 10,1 Mkr. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna rapporterna. 
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KS § 143 
Ks au § 204 Dnr 2014/70-214 
 
Planuppdrag för Skogsledens förlängning, PL 365 
Planen syftar till att möjliggöra bostadsbyggande i form av småhus och eventuellt 
flerbostadshus. Bebyggelsen planeras i förlängningen av Skogsleden, i skogsområdet 
vid Skogsledens förlängning ner mot Ängebyleden, sydväst om Köpings centrum.  
 
2006-10-12 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nya detalj-
planer för bl a bostäder på Ullvi Backar i området längs Skogsledens planerade för-
längning (KS § 182). Förutsättningarna har sedan dess ändrats, dels från utredningar, 
dels från lagstiftning, och stadsarkitektkontoret finner det lämpligt att det tidigare 
beslutet från 2006 om planuppdrag hävs och ett nytt tas som är anpassat utifrån dagens 
förutsättningar.  
 
2014-02-04 gav kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inleda 
detaljplanearbetet för Vallby-Ullvi, och att planarbetet inleds med upprättande av 
planprogram. I planprogrammet ingick området för Skogsledens förlängning. 
 
Översiktsplanen från 2012 säger: Ca 80 småhus i 3-4 kvarter längs Skogsleden. 
Bostadsområdet berör utredningsområde för tätortens grönstruktur (Pelarskogen). Stor 
hänsyn ska tas till Pelarskogens rekreations- och naturvärden. 
Ett underlag till planprogram är påbörjat. Förutsättningar har dock ändrats under tiden 
för framtagande samt efterföljande utredningar. Vid nytt planuppdrag finns inte behov 
av ett planprogram för området utan en detaljplan kan tas fram på en gång. 
 
Det finns inga gällande detaljplaner för området idag. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att upphäva tidigare beslut om planuppdrag 
 

samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan för Skogsledens 
förlängning. 
 
 
 
KS § 144 
Ks au § 206 Dnr 2016/        
 
Överlåtelse av Arboga kommuns IT-verksamhet till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 
Kommunfullmäktige i Arboga kommun beslutade 2016-06-22 att överföra IT-enheten i 
Arboga till Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med den 1 juli 2016. Be-
slutet gäller under förutsättning att förbundsordningen ändras och godkänns av samtliga 
kommuner. 
 
Av nu gällande förbundsordningen framgår: ”Förbundet ska hålla en gemensam 
organisation för drift och support inom IT-området för Köpings och Kungsörs kom-
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muner. Förbundet ska även ta emot motsvarande uppgifter från Arboga kommun i den 
takt och vid de tidpunkter som överenskoms mellan Arboga kommun och övriga för-
bundsmedlemmar”. 
 
Surahammars kommun har sedan den 1 juni 2015 överlämnat sin IT-drift och support 
till förbundet. 
 
En översyn av förbundsordningen pågår och förslag till reviderad förbundsordning 
bedöms vara färdigställd i slutet av året.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna att Arboga kommuns IT-verksamhet överförs till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund från och med den 1 juli 2016. 
 
 
 
KS § 145 Dnr 2016/46-002 
 
Rättegångsfullmakter 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 utfärda fullmakt för David Schanzer-Larsen, med Fredrik Alm som ersät-
tare, att själv eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar föra 
kommunens talan och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten 
och övriga myndigheter. 
 
 
 
KS § 146 Dnr 2016/47-002 
 
Fullmakt att föra talan i folkbokföringsärenden m m 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 utfärda fullmakt för David Schanzer-Larsen och Fredrik Alm att var för sig 
föra och bevaka kommunens talan i folkbokföringsärenden m m. 
 
 
 
KS § 147 Dnr 2016/49-002 
 
Fullmakt att föra talan i mål angående fordringar 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 utfärda fullmakt för Jan Häggkvist, Ann-Cathrin Björkrot, Ingalill Schytt, 
Åsa Björk och Fredrik Alm att var för sig föra och bevaka kommunens talan i mål 
angående fordringar. 
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KS § 148 Dnr 2016/56-002 
 
Övriga avtal och överenskommelser, bemyndiganden 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2016 bemyndiga David Schanzer-Larsen med Fredrik Alm som ersättare att på 
kommunstyrelsens vägnar utfärda och underskriva övriga avtal och överenskommelser 
som grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommun-
fullmäktige fattade beslut. 
 
 
 
KS § 149 Dnr 2016/367-002 
 
Delegationsrapporter, tekniska kontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden 
2016-04-01 – 2016-06-30 gällande transportdispens och lokala trafikföreskrifter samt 
delegationsbeslut för perioden 2015-06-10 – 2016-06-29 föreligger.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporterna till protokollet. 
 
 
 
KS § 150 Dnr 2016/116-002 
 

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

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 151 Dnr 2016/554-13 
 
Meddelanden 
Migrationsverket meddelar att överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar sägs upp. Regeringen planerar att fatta beslut om ett nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn, att gälla från och med den 1 januari 2017. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

att notera informationen till protokollet. 
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KS § 152  
 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 14, 21 och 28 juni 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
 
 
 
KS § 153  
 

Anmälan av protokoll, Västmanlands Kommuner och Landsting 
Föreligger för anmälan protokoll från VKLs styrelse den 17 juni 2016. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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