
KOPINGS KOMMUN
SAM MANTNAOESPNOTOKOLL
Datum

20t9-t2-05
Kommunstyrelsen

I

Plats och tid

Beslutønde

Ovriga deltagande

Justerare

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter
Selveterare

Ordforande

Justerare

Ersrittare

Shazia Qorbani (S)
David Rutström (S)
Anna Eriksson (S), kl 14.00-14.45

Eivor Valcic (S)
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Sara Sjöblom (V)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Johan Filander (SD)

Göran Eriksson

Rådhuset, Köping,20l t7 -l

Tjdnstemän och övriga deltagande

Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Sofie Ä.ström, tf kanslichef, $ 196

Gustaf Olsson, kvalitetsstrateg, $ 196

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrafer 196 -221

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 1 4.00- I 5.20

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund, (S) vice ordf. IvânCzifrom (L)
Annika Duàn (S) Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge V/estberg (S) Per Andersson (SD), ersättare

Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Samuel Gustavsson (SD), ersättare

Gunvor Sharp (M)

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-12-05

Datumför ansløgs 2019- Datumft)r
uppslittande anslags nedtøgande

F örvøringsp lats Jör proto ko llet $¡1dskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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röprNcs KoMMUN
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-r2-0s
Kommunstyrelsen

KS $ 196

Ks au $ 302 Dnt 20I9l

Mål för Köpings kommun 2020-2027

Förslag till Utvecklingsmål ftir Köpings kommun 2020 -2027 foreligger.

o När vi säger tillsammans menar vi det - Köpings kommun har en levande
demokrati där delaktighet och kommunikation bygger tillit.

o Vi växer med ansvar - Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun
som ger ftirutsättningar för livskvalitet.

o Det vi erbjuder lockar - Köpings ska vara en kommun d¿ir människor och ftiretag

vill etablera sig och växa, där kompetens både finns och skapas.

Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och demokratin.
Kommunens ambition till2027 ar attvaraen av Sveriges bästa kommuner für respektive
utvecklingsmål.

Utvecklingsmålen åir kopplade till FN:s Agenda 2030, och till varje utvecklingsmål finns ett
eller två delmåI.

Utöver utvecklingsmålen har varje styrelse, nämnd och bolag sitt grunduppdrag, vilket
bygger på fastställda reglementen/ägardirektiv och även utgår fran de lagar och fürordningar
som styr verksamheten.

Till kommunstyrelsens sammanträde ftireligger en justering i måltexten på sidan 5.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att antaftireliggande Mål ftir Köpings kommun 2020-2027.

KS $ r97
Ks au $ 304 Dnr20l9l37

Avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften àr 2021 och år 2022

Vafab Miljö Kommunalförbunds forslag till avfallstaxa ftir Köpings kommun 2020, att gälla
från den 1 april 2020, med stegvis höjning av grundavgiften fu 2021och år 2022 foreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att antaftreliggande ftirslag till avfallstaxa for Köpings kommun 2020, att gälla från den

1 april 2020, med stegvis höjning av grundavgiften är 2021och år 2022.

sign z7/n(z.q
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Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunsffrelsen

SAM MANTNÄOESPROTOKOLL
Datum

2019-12-05+

KS $ 198

Ks au $ 305 Dnr 20191

Renhållningsföreskrifter för Köpings kommu n

Förslag till Renhållningsfüreskrifter ftir Köpings kommun, att gälla från och med 2020, från
Vafab Miljö Kommunalförbund, ftireligger tillsammans med en sammanställning av miljö-
kontorets synpunkter.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftreliggande ftlrslag till Renhållningsftireskrifter ftir Köping kommun att gälla från
och med den I januari2020.

KS $ 199

Ks au $ 298 Dnr 2019/223

Motion, inför Lagen om valfrihet (LOV) i Köpings kommun
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med
ftirslag att Köpings kommun snarast möjligt utreder ftirslaget att tillåimpa Lagen om
valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av välftirdstjåinster med syfte att under 2020 infora
LOV inom den kommunala vård och omsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade20Ig-04-16 attremittera
motionen till vård- och omsorgsnämnden ftir yttrande.

Yttrande fran vård- och omsorgsnämnden ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till motionen.

Roger Eklund yrkar bifall till arbetsutskottets frirslag om avslag av motionen.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner arbets-
utskottets ftirslag antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkåind ordning som lyder: Den som stödjer
arbetsutskottets ftireslag röstar ja. Den som stödjer Adolphsons ftirslag röstar nej.

9 ledamöter röstar ja, I ledamot röstar nej och 3 ledamöter avstår från att rösta.
Röstftirteckning, se bilaga under $ 199.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmdktige besluta

att avslå motionen.

srgn Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNNOESPROTOKOLL
Datum

2019-r2-0s+

KS $ 200
Ks au $ 307 Dnr 20181665

Motion, inför lagliga graffitiväggar i Köping
Vlinsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med foljande ftirslag;

- att kommunfullmäktige tar fram ftirslag på lämpliga platser i Köpings kommun ftjr att
upplåta väggar ftir laglig graffiti.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade 2019-04-09 att remittera
motionen till kultur- och folkhälsa att i samarbete med kommunlednings-ftirvaltningen yttra
sig över motionen.

Yttrande från kultur- och folkhälsonämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvara med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 201
Ks au $ 308 Dnr 20191

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun samt avgifter för
användning av offentlig plats
Gällande Allmänna lokala ordningsftireskrifter ftir Köpings kommun antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2007, $ 58, och avgifterna ftir anvÈindning av offentlig plats antogs 2001

I ftireliggande ftirslag har tekniska kontoret uppdaterat de lokala ordningsftireskrifterna
utifran lagliga och administrativa skäI.

Översyn av avgifterna har resulterat i ftireliggande ftirslag till justering av taxan.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att arÍa ftireliggande ftirslag till Allmänna lokala ordningsftireskrifter ftir Köpings kommun,
attträdai kraft den I januari2020

samt att godkänna ftireliggande fiirslag till avgifterna ftir anvåindning av offentlig plats, att
träda i kraft den 1 januari 2020.

srgn Utdragsbestyrkande



+ rÖpINGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNROCS PNOTOKOLL
Datum

2019-t2-05

KS $ 202
Ks au $ 303 Dnr 20t91550

Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar
Förslag på avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmfütige besluta
att anta kommunledningsft)rvaltningens ftirslag till avgifter vid utlämning av allmänna
handlingar att gällafrån och med den I januari2020

att respektive ftjrvaltning informerar den som begär ut handling om att avgift tas ut vid
ftirfrågan samt hur avgiften skall betalas

samt att beslutet ska ftiljas upp efter ett år.

KS $ 203
Ks au ç 294 Dnr 20191

Ha n d I i n gs pla n för fi ns kt fö rva ltn i n gsom råde 2O2O -ZO2g
Kommunledningsftirvaltningen har utarbetat ftirslag till handlingsplan ftir finskt ft)rvalt-
ningsområde ftir ären2020-2023. Kommunens ftirvaltningar rutnikommunens finska
samrådsgrupp har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande Handlingsplan ftir finskt ftirvaltningsområde 2020-2023.

KS $ 204
Ks au $ 306 Drr 20191

Remiss; ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
skydd mot ¡nternationella hot mot människors hälsa
Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade ftireskrifter och allmänna råd om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:8) ftireligger tillsammans med
milj ökontorets fürslag till remissyttrande.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ställa sig bakom miljökontorets ftirslag till remissyttrande

Ø,q
Ø'
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KOPINGS KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-t2-05
Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse ombud for 2020 enligt särskild ftirteckning.

Förteckning, se bilaga under $ 205.

KS $ 205

Val av ombud lör 2020

KS $ 206

Rättegångsfu llmakte r ZO2O

KS 2019/

KS 2019/

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftjr 2020 utfütda fullmakt ftir Sara Schelin, med Sofie Å,ström som ersättare, att själv
eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnarftira kommunens talan
och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter.

KS $ 207 KS 2019/

Fullmakt att föra talan i folkbokfciringsärenden m m 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020 utfatda fullmakt ftir Sara Schelin och Sofie Åström attvæ ftir sig füra och
bevaka kommunens talan i folkbokfttringsärenden m m.

KS $ 208 KS 2019/

Fullmakt att föra tatan i mål angående fordringa r,2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020 utfarda fullmakt ftir Jan Häggkvist, Ann-Cathrin Björkrot, Sirpa Järvenpåiä och
Sofie Åström att var ftir sig ft)ra och bevaka kommunens talan i mål angående fordringar.

P sion
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+ rÖpINGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTnAoespnoToKoLL
Datum

2019-12-05

KS $ 209 KS 2019/

Lånefcirbindelser, bemyndigande 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020bemyndiga Jan Häggkvist med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att
på kommunens vägnar underteckna ftirbindelser för upptagande av beslutade lån.

KS $ 210 KS 2019/

Servituts- och nyttjanderättsavtal, bemynd igande 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020bemyndiga Gun Tömblad med Mikael Norman som ersättare att på kommunens
vägnar underteckna beslutade kontrakt om servitut och nyttjanderätt avseende mark tillhörig
Köpings kommun.

KS $ 211 KS 20r9t

Köpe- och marköverföri n gsha nd I i n ga r, bemynd igande 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare att på kommun-
styrelsens vägnar utftirda och underskriva erforderliga köpebrev, köpehandlingar och
överenskommelser om fastighetsreglering beslutade av kommunfullmäktige, eller med stöd
av kommunfullmäktiges bemyndigande beslutade, köp, ftirsäljningar och överftiringar genom
fastighetsreglering av jord och fastigheter.

KS $ 212 KS 2019/

Tomträttskontrakt, bemynd i gande 2O2O

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fiir 2020bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare att på
kommunstyrelsens vägnar utftirda och underskriva kontrakt rörande tomträtt.

Protokollj""'wi srgn Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

KommunsWrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Datum

2019-t2-0s+

KS $ 213 KS 2019/

Borgen på byggnadskreditiv och övriga borgensåtaganden, bemyndigande
2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020bemyndiga Jan Häggkvist med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på

kommunens vägnar teckna borgen på byggnadskreditiv och lan ftir dels bostadsforsörjning
och dels samlingslokaler

samt att likaledes for 2020 bemyndiga Jan Häggkvist med Ann-Cathrin Björkrot som
ersättare att pä kommunens vägnar teckna borgen på övriga av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen beslutade borgensåtaganden.

KS $ 214 KS 2019/

Bemyndigande för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att på
kommunens vägnar utfärda och underteckna avtal, överenskommelser och
andra handlingar under 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020bemyndiga kommunstyrelsens ordftirande, Elizabeth Salomonsson, med

kommunstyrelsens vice ordftirande, Roger Eklund, som ersättare, attpâ kommunens vägnar
utfrirda och underteckna avtal, överenskommelser och andra handlingar som grundar sig på
av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fattade
beslut.

KS $ 21s KS 2019i

övriga avtal och överenskommelser, bemynd¡gande 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftjr 2020bemyndiga Sara Schelin med Sofie Ä.ström som ersättare attpäkommun-
styrelsens vägnar utfrirda och underskriva övriga avtal och överenskommelser som grundar
sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
fattade beslut.

sign UtdragsbestyrkandeP



rÖpINGs KoMMUN SAM MANTnÄoespnoloKoLL
Dátum

20t9-12-05
Kommunstyrelsen

KS $ 216

Firmateckning 2020, bemyndigande

KS 2019/

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, für de sammanhang där begreppet firmateckning används, under 2020 bemyndiga
kommunstyrelsens ordftirande Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens vice ordfürande
Roger Eklund, kommunchef Sara Schelin och ekonomichef Jan Häggkvist atttväi ftlrening
teckna kommunens firma.

KS $ 217 Dm20t9t329

Delegationsrapport, sam hä llsbyg g nadsförva ltn i n gens ma rken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under oktober 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 218

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan arbetsutskottets protokoll fran den 5, 12 och26 novemb er 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 219

Anmälan av protokoll, brottsförebyggande rådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från Brottsftirebyggande rådet den 18 november 2019

Beslut
Kommunstyrel sen be slutar

att notera anmälan till protokollet.

"i9n .rr r/ ,-
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Utdragsbestyrkande



+ XÖpINGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNAOESPROTOKOLL
Datum

2019-12-05

KS $ 220

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger für anmälan protokoll från ungdomsfullmåiktige den 15 oktober och
13 november2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 221

Avsiktsförklaring med Plagazi AB
Ordftiranden informerar om att Köpings kommun den 6 december 2019 planerar under-
teckna en avsiktsftjrklaring med ftiretagetPlagazi AB ftir att studera möjligheterna att
uppftira en ny typ av plasmaftirbränningsreaktor ftir produktion av vätgas och fiärr-
värme.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom avsiktsftirklaringen.

Avslutning
Ordftiranden tillönskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en god jul och ett gott
nytt år!

Kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och deltagande tjåinstemän tillönskar ordfüranden
detsamma!

sign Utdragsbestyrkande



+ xöprNcs KoMMUN OMRÖSTNINGLISTA

Datum

1 (l)

ñ

Y
c

t

€'

ä.

Kommunstyrelsen 2019-12-0s

S 199 Motion, inför Lagen om va¡frihet (Lov) i Köpings kommun

Ja : Bifall till arbetsutskottets forslag om avslag av motionen

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Annika Duàn S X
Carl-Inge \Mestberg S X
Jonny Clefberg S X
Ola Saaw M X
Gunvor M X
Andreas Trygg V X
Iván Czitrom L X
Jenny Ado lphson C X
l¿aria+i+iedaht sÐ
Göran Eriksson SD X
Fredrik 

^nderssen
SÐ

Ersättare
Btirje€ril<ssen S

éhaziaae+ani s
Ða*iéR¡*ts+ritm S
A,nn*trrikssen s
Firr€r-\lal€i€ s
l¿a+s+,in¿efen M
+gûetaÆ€ilholn M
Iara.$jtlb+em V
t(arl+nes+rètm L

KD
Per Andersson SD X
Samuel Gustavsson SD X
JehaftFilander SD

9 1 3

Nej : Bifall till motionen.

Senast ändrat: 2019-12-05



Bilaga S 205

Val av ombud vid bolagsstämmor, 2020

Västra Mälardalens Energi & M¡l¡ö AB

Carl-Inge Westbers S Ivan Czitrom L

Eivor Valcic S

Shazia Qorbani S

Börje Eriksson S

Ersättãre

Anna Eriksson S

Annika Duàn S

David Rutström S

Ola Saaw M

Ersättare

Jenny Adolphson C

Roger Eklund S

ått

bevâka

ått bevakã

att bavâka

att bevaka

rålt och

rått och

föra dess talan

talan

dess talan

dess talan

Köpings Bostads AB och KBAB Service AB
kommunens

Mälarhamnar AB
att rätt och föra

Roger Eklund S

Kungsörs Grus AB
talân

Mälarenergi Elnät AB

Ola Saaw M

Hedströmmens vattenförbu nd

Arbogaånsvattenförbund Köpingavstårfrånrepresentation

Mälarens vattenvårdsförbu nd

Andreas Trygg V

Västmanlands läns luftvårdsförbund

Eivor Valcic S

Förbundet Agenda 21

Carl-Inge Westberg S

rått

Västman lands Tolkservice

Anna Eriksson S

Kommun invest, ekonomisk förening

Elizabeth Salomonsson S

S

Elizabeth Salomonsson S

Eriksson S

Roger Eklund S

att rått och föra dess


