
röprNGS KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTnAoTSpRoToKoLL
Datum

2020-08-27

1

+

Plats och tíd

Beslutande

Ovrigø deltagønde

Justerøre

Jusleringens lid och
plats

Underskrífter
Selveterare

Ordfarande

Justerare

Erscittare

Shazia Qorbani (S), $ 104-105
Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Iván Czitrom

Rådhuset, Köping, 2020- tq - 03

Globen, Forum, klockan 14.00 - 15.45

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund (S), v ordf Iv¿in Czitrom (L)
kl 14.00-14.45, $ 104-105 Jenny Adolphson (C)
Shazia Qorbani (S), ers $ 106-126 Maria Liljedahl (SD)
Annika Duàn (S) Göran Eriksson (SD)
Carl-Inge Westberg (S) Samuel Gustavsson (SD), ersättare
Börje eriksson (S), ersättare
Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)

Tjdnstemän och övriga deltagande
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Thomas Hoffmann, säkerhetsansvarig, $ 104-l 05
Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschel g 106

Thomas Karlsson, utbildningschef, $ 106
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrøfer 104 - 126
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Iván Czitrom

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivitsgenomanstag

orgøn Kommunstyrelsen

Sømmantrüdesdatum 2020-09-27

DøtamJör ønslags 2020- Datumjör
uppsdtlønde anslags nedtøgande
Förvaríngsplats Í¿h protokol/e/ Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Datum

2020-08-27+

KS $ 104

Demonstration av Embrace
Embrace - digitalt verksamhetssystem ftir effektiv samordnad trygghet.
Säkerhetssamordnare deltar och ftirevisar systemet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 10s

Rapport om skadegörelser i sommar samt åtgärder
Säkerhetssamordnare deltar och rapporterar om sommarens skadegörelser samt om vilka
åtglirder som vidtagits.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 106

lnformation om coronapandemin
Regionalt

Få personer vårdas på sjukhus, ingen på intensiwårdsavdelning.
2 000 provtagningar utfürs per vecka. Antikroppstest finns inte ännu.

Köping
Lugnt och stabilt.

Vård- och omsorg
God tillgang till skyddsmateriel - Centrallagret åir kvarstår.
Tar höjd ftir en andra våg.
Besöksftirbud t o m 30 september.

Utbildning
Öppnat gymnasiet - vidtagit åtgärder, bl a i samband med skollunchen
Skolbuss: ftirsta veckorna har fungerat bra.
Avsätter resurs ftir smittspårning.

Allmänt: Såimre efterlevnad av rekommendationerna - mer information!

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.
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KS $ 107

Ks au $ 80 Dnr 202011

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

att Köpings kommun ser över trafiksituationer på gator i närhet till kommunens skolor
och därpå vidtar lämpliga åtgärder i form av exempelvis vägbulor eller liknande.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB fiireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med håinvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 108

Ks au $ 183 Dnr20l9l625

Motion, säker gång- och cykelöverfart vid Mc Donalds
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har lämnat in en motion med ftir-
slag om att tydliga fÌirgmarkeringar ftir övergångsställe och cykelöverfart görs i väg-
banan vid Mc Donalds samt att skyltar ftlr övergångsställe och cykelöverfart sätts upp.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-Il-25 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftirelåg inftir arbetsutskottets
sammanträde 2020-03-17. Arbetsutskottet beslutade att återremittera motionen till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB.

Omarbetat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

ht^'"J
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KS $ 109
Ksau$81 Dnr20191622

P

Medborgarförslag - Cykelbana utefter Norsavägen
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att anlägga en
cykelbana utefter Norsavägen.

Kommunfullmäktige beslutade 20l9-ll-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 alt remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med h¿invisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 110
Ks au g 82 Dnr 202012

Medborgarförslag - bygg en fungerande parkering/avlämningsplats vid S:t
Olovsskolan
Niklas Berglund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunens ska
by gga en fungerande parkering/avlämningsplats vid S : t O lovsskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-T2-16 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 attremittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.
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KS $ 111

Ksau$88 Dnr2020184

Medborgarförslag - möjlighet för annan aktör att renovera och driva gamla
badhuset
Sven Ruin har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att möjlighet ges ftir
någon annan (t ex privat) aktör att renovera och driva det gamla badhuset i Köping
vidare, när det nya badhuset står klart.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

KS $ 112

Ks au $ 89 Dnr 2020185

Medborgarförslag - utegym vid fågeltornet på Malmön
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarftirslag med förslag om att uppflora ett
utegym vid fägeltornet på Malmön samt att Malmönvägen ftirses med belysning.

Kommunfullmfütige beslutade 2020-02-24 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att ftirslaget Ër övervägas i samband med kommande budgetberedningar.

KS $ 113

Ks au ô 175 Dttr 20191623

Medborgarförslag - Utveckla Ströbohög rastställe
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om att utveckla och
snygga upp vid Stöbohögs rastställe.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-lI-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01 14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB samt samhällsbyggnadsfürvaltningen ftir yttrande.

Yttranden från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt samhällsbyggnadsfür-
valtningen ftireligger.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget ftir besvarat med hänvisning till ftireliggande yttranden.

KS $ 114
Ks au $ 184 Dnr 20201157

Med borgarförslag - tids beg rä nsade fa rth i nder på Ma I mönvägen
Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
sätter upp tillfÌilliga mobila farthinder ftir att öka säkerheten på Malmönvägen vid
Mellanbadets parkering under sommaren.

Kommunfullmdktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarförslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2020 -0 4 -21 att remittera medborgarftirslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmliktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftreliggande yttrande.

KS $ 11s
Ks au $ 191 Dnr 20201155

Medborgarförslag - fler papperskorgar
Hillevi Tammaru har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen sätter
upp fl er papperskor gar, gâma med käll sortering.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftlrslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-21 att remittera medborgarfürslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB frr yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ñreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.
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KS $ 116

Ks au $ 180 +203 Dnr2020llIl

Driftbudgetuppföljning efter maj och juli månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
maj och juli månads utfall ftireligger.

Efter fem månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 2,8 Mkr.

Efter sju månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets slut
på 2,0 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporterna.

KS $ 117
Ks au $ 200 Dnr 20201

SOU "St¿irkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet ingen övergödniîg", rem¡ss
Betänkandet "Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete", SOU 2020:l0,har
remitterats till bl a Köpings kommun.

Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissvar ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att överlämna samhällsbyggnadsñrvaltningens fürslag som kommunens remissvar till
Miljödepartementet.

KS $ 118
Ks au $ 201 Dnr 20201

Atgärdsvalsstud ie väg 56/250, stråket Al berga-Ku n gsör-Köpi n g -Kolsva,
rem¡ss
Trafikverket genomftir en åtgåirdsvalsstudie ftir väg 561250, sträckan Alberga - Kolsva.
Syftet med studien tir att ge en bild av stråkets funktion, nuläge och brister ftir samtliga
aktuella transportslag samt att ge underlag i form av fürslag på åtgärder som bidrar till
rimliga lösningar på de traf,rksäkerhets- och framkomlighetsbrister som finns i stråket.

Åtgärdsvalsstudien har översänts till kommunen ft)r möjlighet att lämna synpunkter.

Ätgtirdsvalsstudien ftireligger tillsammans med samhällsbyggnadsfürvaltningen ftirslag till
yttrande.

sign UtdragsbestyrkandeP
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Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att överlämna samhällsbyggnadsftrvaltningens ftirslag till yttrande som svar till
Trafikverket.

KS $ 119

Rapport: Nationella minoriteter och minoritetsspråk - minoritetspolitikens
utveckling år 2019
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan 2010 ansvariga uppftiljnings-
myndigheter ftir minoritetspolitiken i Sverige. Resultatet av uppftiljningen redovisas årligen
i en samlad rapport. Rapport om minoritetspolitikens utveckling àr 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 120 Dnr2020l42l + 422

Ordförandebeslut
Följande beslut, tagna i delegation under soÍlmaren, ftireligger:

- Uppsägning av medlemskap i Filmpool Stockholm-Mälardalen.
- Avbrytande av upphandling av ftirskolebyggnation i Munktorp

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 121 Dnr2020ll35

Delegationsrapport, samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsforvaltningens
markenhet under maj 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj
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KS $ 122 Dnr2020ll7l

Delegationsrapport, Trafi kmynd ig heten
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom trafikmyndigheten gällande
transportdispens, dispens fran lokala trafikftireskrifter samt lokala trafikforeskrifter under
perioden 2020-04-01 - 2020-06-3 0 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 123

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den2 och 16 juni samt l1 augusti
2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 124

Anmälan av protokoll, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Föreligger für anmälan protokoll från direktionen ftir Västra Mälardalens
Kommunalftirbund den 15 maj2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 12s

Digitala handlingar
Kommunstyrelsen beslutar

att från och med september 2020 skickas kommunstyrelsens handlingar endast digitalt via
iPad.

srgn
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2020-08-27+

KS $ 126

Rekommendation för styrelse och nämnder
Med anledning av coronapandemins utbrott rekommenderades styrelse och nämnder att
minimeras antalet deltagare bl a genom att endast ordinarie ledamöter (eller dess ersättare)
deltog vi sammanträdet samt ersättare fran partier som inte hade representation bland
ordinarie ledamöter.

Folkhälsomyndigheten börj ar nu lätta på rekommendationerna.

Kommunstyrelsen beslutar

att rekommendera styrelse och nämnder att tillåta full närvaro på sammanträdena under
ft)rutsättning att tillräcklig stor lokal nyttjas och att sammanträdet anordnar på sådant sätt att
rekommenderade avstånd kan hållas.

Protokollj
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