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+ xöplNcs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRADESPRoToKoLL

Datum

2019-t2-t6
Beslutande, ledamöter
Carl-Inge Westberg (S), ordftirande
David Sharp (M), 1:e vice ordfürande
Fredrik Andersson (SD), 2:e vice ordfürande
Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Maria Liljedahl (SD)
Karolina Glogowska (SD), 18.00-20.30, $ 152-156
Susanne Arvidsson (SD), ers S lS7-164
Ann-Marie Düring (L), ersättare
Iván Czitrom (L)
Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)
Andreas Trygg (V)
Sara Sjöblom (V)
Göran Eriksson (SD)
Joakim Öryd (SD)
Lars Isaksson (C), ersättare
Jenny Adolphson (C)
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Håkan Eklund (V)
Jalal Yosufi (V), ersättare
Anne ljernberg (S)
Marie Brohlin (S)
Jonny Clefberg (S)
Karl-Ivan Viklund (S), ersättare
Robert Jansson (SD), kl 18.00-20.30, $ 152-156
Sani Singh Huttunen (SD), ers $ 157-164
Johan Filander (SD)
Tarja Mikkilä-Pettersson (C), ersättare
Birgitta Andersson (C)
Mikael Gunnarsson (M)
Gerd Holmström (M)
Torbjörn Holmshöm (M)
Abdul Qorbani (S)
Anna Eriksson (S)
Börje Eriksson (S)
Shazia Qorbani (S)
Emil Thunberg (S)
Martin Kättström (SD)
Monica Israelsson (SD)
Samuel Gustavsson (SD)
Maija Karresma Asplund (SD)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Per Norin (KD), ersättare
Ritva Sjöholm (S)
Per Ågren (S)
.Åse Ellingsen Vesper (S)
Valon Pinaku (S)
Ann-Marie Lundin (S)
Mats Landqvist (S)

Ersättare
Kent Andersson (M)
Kent Appelgren (M)
Peter Zetterberg (L)
Kenth Lukas (KD)
Christian Nålberg (S)
Niklas Nordlund (S)
Marie Forsberg (S)
David Rutström (S)
Per Andersson (SD)
Sören Jakobsson (SD)
Susanne Arvidsson (SD), $ 152-156
Sani Singh Huttunen (SD), $ 152-156

övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef, $ 153
Gustaf Olsson, kvalitetsstrateg, $ 153
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Protokolljusterarnas sign
,-l
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XÖpINGs KoMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL

Datum

Kommunfullmä 20t9-12-16

KF $ 152

Meddelande
Länsstyrelsen meddelar att till ny ersättare ftir liberalerna har Peter Zetterberg utsetts
Avgående ersättare: Joanna Bertilsson.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet

KF $ 1s3
KS $ 196
Ks au g 302 Dnr 2019/90

Mål för Köpings kommun 2020-2027
Förslag till utvecklingsmål ftir Köpings kommun 2020-2027 ft)religger.

o När vi säger tillsammans menar vi det - Köpings kommun har en levande
demokrati dair 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 där människor och ftiretag
vill etablera sig och växa, dåir kompetens både f,rnns och skapas.

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

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

Utöver utvecklingsmålen har varje styrelse, nåimnd och bolag sitt grunduppdrag, vilket bygger
på fastställda reglementen/ägardirektiv och även utgår från de hgãr o"tt ti.or¿ãing* ro*l"ty,"
verksamheten.

Vid kommunfullmåiktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw, Jenny
Adolphson och Maria Liljedahl.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmdktige
att anta ftireliggande ftirslag till Mål ftir Köpings kommun 2020-2027 kompletterat med
Agenda 2030-ikon nr 7 vid Mä12.

ll
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNROCSPNOTOKOLL

Datum

20t9-r2-t6

KF $ 1s4
KS $ 197

Ks au $ 304 Dnr 2019137

Avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften àr 2021och år 2022
Vafab Miljö Kommunalförbunds ftirslag till avfallstaxa ftir Köpings kommun 2020, att gâlla
fran den I april 2020, med stegvis höjning av grundavgiften ër 2021och år 2022 foreligger

Vid kommunfullmåiktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson och Ola Saaw.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens fiirslag beslutar kommunfullmäktige

att anta fÌireliggande ftirslag till avfallstaxa ftir Köpings kommun 2020, att gälla från den
1 april 2020, med stegvis höjning av grundavgiften är 2021och år 2022.

KF $ lss
KS $ 1e8

Ks au $ 305 Dnr 2019138

Renhållningsföreskrifter för Köpi ngs komm un
Förslag till Renhållningsft)reskrifter ftir Köpings kommun, att gälla fran och med 2020, fran
Vafab Miljö Kommunalfürbund, füreligger tillsammans med en sammanställning av miljö-
kontorets synpunkter.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att arÍa ftireliggande ftirslag till Renhållningsftireskrifter ftir Köping kommun att gälla från
och med den 1 januari2020.

KF $ 156
KS $ 199
Ks au $ 298 Dnr20191223

Motion, inftir 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 fürslaget att tillåimpa Lagen om valfrihetssystem
(LOV) vid upphandling av välfrirdstjåinster med syfte att under 2020 inforu LOV inom den
kommunala vård och omsorgen.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-03-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade 2019-04-16 att remittera
motionen till vård- och omsorgsnåimnden ftir yttrande.

Yttrande fran vård- och omsorgsnämnden ftireligger.

sign
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Protokolljusterarnas
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Datum

20t9-t2-16
+

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Jenny Adolphson bifall till motionen. Roger
Eklund yrkade bifall till arbetsutskottets ftirslag om avslag av motionen, vilket efter omröst-
ning blev kommunstyrelsens ftirslag till beslut med röstsiffroma 9-1 och 3 avstod från att
rösta.

Vid kommunfullmåiktiges sammanträde yttrar sig Jenny Adolphson, Anna-Carin Ragnarsson,
Ola Saaw, Andreas Trygg, Per Norin, Roger Eklund, Maria Liljedahl, Ivân Czitrom, Birgitta
Andersson, Shazia Qorbani, Anne fiernberg, Abdul Qorbani, Lars Isaksson, och Elizabeth
Salomonsson.

Jenny Adolphson yrkar, med stöd av Anna-Carin Ragnarsson, Birgitta Andersson och Per
Norin, bifall till motionen.

Andreas Trygg, med stöd av Roger Eklund, Maria Liljedahl, Anne Tjemberg, Abdul Qorbani
och Elizabeth Salomonsson, yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag om avslag av
motionen.

Ordftiranden frågar efter ledamötemas åsikt om de olika yrkandena. Han finner kommun-
styrelsens ftirslag antaget.

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

32 ledamöter röstar ja, 7 ledamöter röstar nej och 10 ledamöter avstår fran att rösta.
Röstftjrteckning, se bilaga under $ 156.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Jenny Adolphson, Birgitta Andersson och Anna-Carin Ragnarsson reserverar sig mot beslutet.

KF $ 1s7
KS $ 200
Ks au $ 307 Dnr 20181665

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

- att kommunfullmäktige tar fram forslag på l¿impliga platser i Köpings kommun ftir att
upplåta vaggar flor laglig graffrti.

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 fran kultur- och folkhälsonämnden ftireligger.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Håkan Eklund.

usterarnas sign
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xÖpINcs KoMMUN SAM MANTRÄoes pRoToKoLL

Kommunfullmäktiqe
Datum

2019-12-16
Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige
att ftjrklara motionen besvara med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KF $ 1s8
KS $ 201
Ks au $ 308 Dnr 20191650

Allmänna lokala ordningsftireskrifter för Köpings kommun samt avgifter för
användning av offenflig plats
Gällande Allmänna lokala ordningsftireskrifter ftir Köpings kommun antogs av kommun-
fullmäktige i juni2007, $ 58, och avgifterna ftir anvtindning av offentlig plats antogs 2001.

I ftreliggande ftirslag har tekniska kontoret uppdaterat de lokala ordningsftireskrifterna
utifrån lagliga och administrativa skäl.

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

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ft)rslag beslutar kommunfullmäktige
att anta ftireliggande ftirslag till Allm¿inna lokala ordningsfüreskrifter ftir Köpings kommun,
attträdai kraft den 1 januari2020

samt att godkåinna ftireliggande ftirslag till avgifterna für användning av offentlig plats, att
träda i kraft den I januari 2020.

KF $ 1s9
KS $ 202
Ks au g 303 Dt:r. 20191550

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

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmdktige
att anta kommunledningsftirvaltningens ftirslag till avgifter vid utlämning av allmåjnna
handlingar att gällafrån och med den I januari2}Z}
att respektive ftirvaltning informerar den som begÈir ut handling om att avgift tas ut vid
ftirfrågan samt hur avgiften skall betalas

samt att beslutet ska ftiljas upp efter ett år.

f)ct\) úr UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas srgn
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Datum

2019-r2-t6
+

KF $ 160 Dnr 20191

Motion, biltrafik vid skolor
Våinsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med ftirslag om

att Köpings kommun ser över trafiksituationer på gator i ntirhet till kommunens skolor
och därpå vidtar låimpliga åtgrirder i form av exempelvis vägbulor eller liknande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

KF $ 16l Dnr20l9l

Medborgarförslag - bygg en fungerande parker¡ng/avlämningsplats vid S:t
Olovsskolan
Niklas Berglund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunens ska
bygga en fungerande parkering/avlämningsplats vid S:t Olovsskolan.

Beslut
Kommunfullmåikti ge beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 162 Dnr 20191

Medborgarförslag - använd Karlbergsbadet till omsorgen och rehab
Thorbjörn Nord har låimnat in ett medborgarftirslag med ñrslag om att använda
Karlbergsbadet till kommunala omsorgen samt rehab ftir personal och medborgare.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

iQ5 Ø

UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas
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KOPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2019-12-t6

+

KF $ 163 Dnr 20191

Motion, inför "Bostad först" i Köpings kommun
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har lämnat in en motion med ftiljande
ftirslag

att snarast inftira "Bostad ftirst"-modellen i Köpings kommun
att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen ftir att kunna erbjuda
bostäder enligt modellen
att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen ftir att utveckla stödteam
kring personer som har bostäder enligt modellen
att vid sidan om "Bostad ftirst"-modellen erduda härbärge i någon form.

Beslut
Kommunfullmtiktige beslutar

att ta upp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

KF $ 164 Dnr20l9l

Medborgarförslag - hundrastgård i Kolsva
Anita Enlund har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att, när förskolan
Lodjuret i Kolsva awecklas, behålla stängselnätet så att platsen kan fungera som en
inhägnad hundrastgård.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas
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xöprNcs KoMMUN On¡RÖSTruINGLISTA

Kommunfullmäktige
Datum

2019-r2-t6

S f 56 Motion, inför Lagen om valfrihet (LOV) i Köpings kommun

över ledamöter Ersättare

S

Ja

| (2)

Avstår

õi

o;

õ.

!

€'

'a

David Sharp (M) X

Fredrik Andersson (SD) X

Elizabeth Salomonsson (S) X

Roger Eklund (S) X

Maria Liljedahl (SD) X

Karolina Glogowska (SD) X

I(a++nes+rt;*(+) Ann-Marie Diiring (L) X

IvânCzitrom (L) X

Ola Saaw (M) X

Gunvor Sharp (M) X

Andreas Tryeg ry) X

Sara Sjöblom (V) X

Göran Eriksson (SD) X

Joakim Öryd (SD) x
B€m+€ergsten{€) Lars Isaksson (C) X

Jenny Adolphson (C) X

Mats Lindgren (M) X

Agneta Sellholm (M) X

Håkan Eklund (V) X

Jalal Yosufi (V) X

Anne ljernberg (S) X

Marie Brohlin (S) X

Jonny Clefberg (S) X

Karl-Ivan Wiklund (S) X

Robert Jansson (SD) X

Johan Filander (SD) X

T arja Mikkilä-Pettersson (C) X

Birgitta Andersson (C) X

Senast ändrat: 19-12-16
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Datum

2019-09-30

Förtec över ledamöter Ersättare

Summa:

Ja : Bifall till kommunstyrelsens ftirslag om avslag av motionen

2 (2)

Ja Avstår

(ñRsØ

Mikael Gunnarsson (M) X

Gerd Holmström (M) X

Torbjöm Holmström (M) X

Abdul Qorbani (S) X

Anna Eriksson (S) X

Börje Eriksson (S) X

Shazia Qorbani (S) X

Emil Thunberg (S) X

Martin Kättström (SD) X

Monica Israelsson (SD) X

Samuel Gustavsson (SD) X

Maija Karresmaa Asplund X

Anna-Carin Ragnarsson (KD) X

Såffiåsh€{<Ð) Per Norin (KD) X

Ritva Sjöholm (S) X

Per Ägren (S) X

,{se Ellingsen Vesper (S) X

Valon Pinaku (S) X

Ann-Marie Lundin (S) X

Mats Landqvist (S) X

Carl-Inge Westberg (S) X

32 7 10

Nej : Bifall till motionen


