
 

PROTOKOLLSUTDRAG   
Datum 

2016-10-20 
Kommunstyrelsen  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-10-20 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-10-26 Datum för  
anslags nedtagande 

2016-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 
Plats och tid Åkerby Herrgård, Nora, klockan 14.10 – 14.40 

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) 
 

Ola Saaw (M) 
Gunvor Sharp (M) 
Jenny Adolphson (C) 
Agneta Sellholm (M), ersättare 
Karolina Glogowska (SD) 
Fredrik Andersson (SD) 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 

 

Ersättare 
Maria Larin (S) 
Anne Tjernberg (S) 
Sara Sjöblom (V) 
Daniel Åkervall (MP) 
Silpa Laitio Karlsson (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 
Tobias Hellberg-Söderhäll, ordf kommundelsnämnd 
Gun Törnblad, stadsarkitekt 
Torkel Nilson, skolchef 
Conny Hall, kommundelschef 
Jeanette Sander, vård- och omsorgschef 
Göran Nilsson, miljöchef 
Christina Axelsson, kultur- och fritidschef 
Anna Bernanker, tf social- och arbetsmarknadschef 
Peter Landin, VD, Köpings Bostads AB 
Jens Eriksson, räddningschef, VMKF 
Åsa Öberg-Thorstenson, adm chef, VMKF 
Fredrik Alm, kanslichef 
 
 

Justerare Gunvor Sharp Paragrafer  172 - 188 

Justeringens tid och 
plats 

 
Rådhuset, Köping, 2016- 

Underskrifter 
Sekreterare 

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

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

  
 ................................................................  
Gunvor Sharp 
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Datum 

2016-10-20 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 172 
Ks au § 249 Dnr 2016/257-042 
 
Delårsrapport 2016 
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2016 föreligger. 
 
Kommunens delårsresultat uppgår till 24,8 Mkr. Prognosen för helår pekar på ett 
negativt resultat, - 4,3 Mkr. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna föreliggande delårsbokslut med driftbudgetuppföljning för tiden 
1 januari – 31 augusti 2016. 
 
 
 
KS § 173 
Ks au § 236 Dnr 2016/165-101 
 
Motion, utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att 
förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att lämplig nämnd ges i upp-
drag att utreda hur de kommunala skolornas rektorer, som ansvariga för sin skolas skol-
hälsovård, arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800) för att förhindra smittsprid-
ning av smittsamma sjukdomar. 
 
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 samt kommundelsnämnden för yttrande. 
 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande.    
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Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 174 
Ks au § 237 Dnr 2016/167-101 
 
Motion, utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess 
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att lämplig nämnd ges i 
uppdrag att 
 

- ta fram, eller använda en redan framtagen, informationspärm för distribution 
(gärna digitalt) till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas 
illegalt i kommunen, om privilegiet som finns att få genomgå en gratis 
hälsokontroll, för att få fler människor än idag (för närvarande mindre än hälften 
av alla) att genomgå den 

 

- utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina 
barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet 
inträder i skolan 

 

- utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom 
(ex TBC) i någon av kommunens skolor eller förskolor ser ut. 

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

att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande.    
 
  
 
KS § 175 
Ks au § 242 Dnr 2016/477-101 
 
Motion, motverka våldsbejakande extremism 
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med förslag   
 

- att det framtas kommunal handlingsplan för hur kommunen på kort och lång sikt 
ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism 
 

- att arbetet i största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting, 
aktörer ur civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den inter-
nationella samordnaren. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
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Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera motionen till stadskansliet för 
yttrande. 
 
Yttrande från stadskansliet föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att bifalla motionen. 
 
 
 
KS § 176 
Ks au § 248 Dnr 2016/691-180 
 
Krishanteringsplan för Köpings kommun 
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, ska kommunen varje mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar 
till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred.  
 
Föreliggande förslag till Krishanteringsplan avses att ersätta tidigare Krishanterings-
plan antagen av kommunfullmäktige § 73, 2012-09-24. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att anta föreliggande förslag till Krishanteringsplan för Köpings kommun. 
 
 
 
KS § 177 
Ks au § 256 Dnr 2016/374-101 
 
Medborgarförslag – eldningsförbud på bryggorna vid inre hamnen i 
Köping 
Jonas Nordbäck har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen sätter 
upp skyltar med ”grillning/eldning förbjudet” vid bryggorna i inre hamn alternativt att 
kommunen iordningställer speciella grillningsplatser.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 remittera medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 
 
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden föreligger. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 178 
Ks au § 255 Dnr 2016/ 685-101 
 
Pågående motioner och medborgarförslag, rapport 
Rapport över pågående motioner och medborgarförslag föreligger 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna rapporten. 
 
 
 
KS § 179 
Ks au § 235 + 250 Dnr 2016/257-042        
 
Driftbudgetuppföljning efter augusti och september månaders utfall 
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter 
augusti och september månads utfall föreligger. 
 
Efter 8 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca - 19,2 Mkr, vilket är en försämring med 9,1 Mkr sedan föregående månad. 
 
Efter 9 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca - 19,7 Mkr. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna rapporterna. 
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KS § 180 
Ks au § 247 Dnr 2016/668-140 
 
Medfinansiering av filmen Tårtgeneralen 
Produktionsbolaget Nexico AB har för avsikt att under maj månad 2017 spela in filmen 
”Tårtgeneralen".  Filmen utspelar sig Köping och handlar om Hasse P och hans initiativ 
att baka världens största smörgåstårta. Regissörer för filmen är Filip Hammar och 
Fredrik Wikingsson. Filmen har stöd av bland annat Svenska Filminstitutet.  
 
Filmproduktionen beräknas spendera cirka 10-12 miljoner på plats i Köping som gynnar 
den lokala ekonomin. Tillkommer den marknadsföringseffekt som ”Tårtgeneralen” kan 
ge Köping. 
 
Produktionsbolaget Nexico AB har framfört önskemål till Köpings kommun om med-
finansiering av filmen om 1 000 000 kronor. Samarbete mellan näringslivet i regionen 
och produktionsbolaget beräknas ge 500 000 kronor i sponsringsintäkter.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att bifalla produktionsbolaget Nexicos framställan om medfinansiering med 1 miljon 
kronor till filmen Tårtgeneralen med finansiering via utdelning ur stiftelsen Familjen    
G A Roséns Minne 
 

att medfinansiering sker under förutsättning att filmens produktion förläggs till Köpings 
kommun 
 

samt att i avtal med Nexico AB reglera att ett belopp på ca 10-12 miljoner kronor 
spenderas i den lokala ekonomin. 
 
 
 
KS § 181 
Ks au § 251 Dnr 2016/651-290 
 
Fler förskoleplatser i Kolsva, hemställan från kommundelsnämnden 
Kommundelsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen och hemställt om en utökning av 
antalet förskoleplatser i Kolsva. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-13 att uppdra till stadskansliet att utreda och föreslå 
lämplig lösning för att reglera det ökade behovet av förskoleplatser i Kolsva. 
 
För att klara att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommundelen har 
stadskansliet bedömer stadskansliet att en modullösning är det enda realistiska 
alternativet på kort sikt. Behovet beräknas till motsvarande en förskoleavdelning på ca 
150 kvm, anpassat för maximalt 20 barn. 
 
Stadskansliet har låtit genomföra en upphandling av leverantör av förskolemoduler. 
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-20 att anta Expandia Moduler AB som leverantör. 
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Modulerna föreslås placeras i anslutning till Koltrastens förskola på fastigheten 
Ekbacken 23:1. Stadskansliet föreslår också att en lekplats anordnas på del av 
fastigheten Ekbacken 25:1, i den del som idag är outnyttjad gatu- och parkmark, och 
som gränsar till Ekbacken 23:1. 
 
Kostnaden för att iordningställa mark, vatten- och avlopp, el, samt byggherrekostnad 
beräknas till 800 tkr. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att ge stadskansliet i uppdrag att uppföra förskolemoduler på fastigheten Ekbacken 23:1 
enligt föreliggande förslag 
 

samt att anvisa 800 000 kr för ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 
 
 
 
KS § 182 
Ks au § 254 Dnr 2016/628-046 
 
Konstdonation till Köpings kommun 
Konstnären Knut Hallström har genom sitt testamente donerat ett antal akvareller, teck-
ningar, skisser och förberedande arbeten till Köpings kommun. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att mottaga konstdonationen 
 

samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förvalta konstverken. 
 
 
 
KS § 183 Dnr 2016/692-101 
 

Sammanträdestider 2017 
Förslag på sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2017 föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider 2017 enligt föreliggande förslag. 
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KS § 184 
Ks au § 258 Dnr 2016/693-049 
 

Tidplan för budget, bokslut, uppföljning och intern kontroll 2017 
Förslag till tidplan för budget, bokslut, uppföljningar och intern kontroll 2017 föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att fastställa tidplan för budget, bokslut, uppföljning och intern kontroll 2017 enligt 
föreliggande förslag. 
 
 
 
KS § 185 Dnr 2016/188-009 
 

Meddelandelista nr 3, 2016 
Meddelandelista nr 3 2016, för kommunstyrelsen föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet 
 
 
 
KS § 186 Dnr 2016/116-002 
 
 

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

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 187  
 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 6, 13, 20 och 27 september 
2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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KS § 188  
 

Fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör, information 
Ordföranden informerar: 
 
En avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsörs 
kommun är undertecknad och en intresseanmälan av att fungera som ett pilotområde är 
insänd till civilministern. 
 
Styrgrupp:  - kommunstyrelsens ordf och v ordf i Köping 
 - kommunstyrelsens ordf i Arboga 
 - kommunstyrelsens ordf i Kungsör 
 - ordf, industriföreningen Västra Mälardalen 
 - ordf, Västra Mälardalen i Samverkan 
 
Projektgrupp: - kommuncheferna i de tre kommunerna och administrativ chef i Västra  
   Mälardalens kommunalförbund. 
 
Ordföranden informerar om vilka områden/verksamheter styrgruppen valt att prioritera 
för att börja utreda/studera fördjupad samverkan inom. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
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