
röprNcs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAMMANTNNOES PROTOKOLL

Datum

2019-10-28

1 (6)

Pløts och tíd

Beslutønde

Opalen, Folkets Hus, Köping, kl 18.00 - 20.15

Se sidan 2

Ovriga deltagande Se sidan 2

Justerøre Silpa Laitio Karlsson
Shazia Qorbani

Justeríngens tìd och
plats Rådhuset, Köping, 2019- ll -A+
Underskrífter

Selveterare
Kajsa Landström

Ordf0rande
Carl-

Paragrafer 129 - 136

JurtrrondrS..,
Silpa Laitio Karlsson Shazia Qorbani

a

ANSLAGSBEVIS
Orgøn

Sammantrüdesdalum

Datumför ønslags
uppslÍltande

Justeringen har tillkånnagivits genom anslag

Kommunfullmäktige

2019-10-28

2019- DatumJör
ansløgs nedtøgande

Förvarìngsp lats Jör proto kollet $fsflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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röprNGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAMMANTNAOES PROTOKOLL

Datum

2019-10-28
+
Beslutande, ledamöter
Carl-Inge Westberg (S), ordftirande
David Sharp (M), l:e vice ordfiirande
Fredrik Andersson (SD), 2:e vice ordftirande
Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Maria Liljedahl (SD)
Susanne Arvidsson (SD), ersättare
Ann-Marie Dtiring (L), ersättare
Iván Czitrom (L)
Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)
Andreas Trygg (V)
Sara Sjöblom (V)
Göran Eriksson (SD)
Joakim Öryd (SD)
Bernt Bergsten (C)
Jenny Adolphson (C)
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Birgitta Hedblom-Jacobsson (V), ersättare
Helen Lindblom (V)
Anne Tjernberg (S)
Marie Brohlin (S)
Jonny Clefberg (S)
Marie Oskarsson (S)
Sani Singh Huttunen (SD), ersättare
Johan Filander (SD)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Birgitta Andersson (C)
Kent Andersson (M), ersättare
Gerd Holmström (M)
Torbjörn Holmström (M)
Abdul Qorbani (S)
Anna Eriksson (S)
Börje Eriksson (S)
Shazia Qorbani (S)
Eivor Valcic (S), ersättare
Martin Kättström (SD)
Monica Israelsson (SD)
Samuel Gustavsson (SD)
Vakant
Per Norin (KD), ersättare
Kenth Lukas (KD), ersättare
Ritva Sjöholm (S)
Per Ågren (S)
Åse Ellingsen Vesper (S)
Valon Pinaku (S)
Karl-Ivan Viklund (S), ersättare
Lena Vilhelmsson (S), ersättare

Ersättare

Kent Appelgren (M)
Lars Isaksson (C)
Tarj a Mikkilä-Pettersson (C)
Niklas Nordlund (S)
Johan Jansson (S)
Marie Forsberg (S)
Jalal Yosufi (V)
Sören Jakobsson (SD)

Ovriga deltagande
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Protokollj usterarnas

6nl g,k á&
Utdragsbestyrkandesign



rÖpINcs KoMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTnÄoTSpROTOKOLL

Datum

2019-10-28

+

KF $ 129 Dnr20l9l

Meddelande
Ipads till kommunfullmåiktiges ledamöter och ersättare är beställda. Arbete pågår med att
utreda ft)rutsättningamaför uppgraderingen av appen Meetings till MeetingsPlus.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet

KF $ 130
KS $ 163

Ks au ç 244 Drr 20191534

Delårsrapport 2019 för Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2019 ftireligger.

Inftir kommunfullmäktiges sammanträde ftireligger även Revisorernas bedömning av
delårsrapport.

Vid kommunfullmåiktiges sammanträde yrkarBlizabeth Salomonsson, Maria Liljedahl, Ola
Saaw, Jenny Adolphson, Roger Eklund, lvá.ri'Czitrom, Andreas Trygg och Göran Eriksson
bifall till kommunstyrelsens ftlrslag om att godkanna kommunens delårsbokslut.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmÈiktige

att godkåinna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
l januari - 31 augusti2019.

KF $ 131

KS $ 164
Ks au ç 232 Dnr 20191398

Motion, angående problem med brunnslock i körbanan
Salah Rasho (KD) och Kenth Lucas (KD) har lämnat in en motion med lorslag om

att Köpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-nätet
ätgtndar brunnslock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbana

att fortlöpande se över brunnslockens olåimpliga placering i körbanan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret
Protokolljusterarnas sign
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Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTNROCSPROTOKOLL

Datum

2019-t0-28

+
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Kenth Lucas bifall till motionen.

Elizabeth Salomonsson yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag om att avslå motionen med
hänvisning till ftlreliggande yttrande.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Han finner kom-
munstyrelsens ftirslag antaget.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KF $ 132
KS $ 16s
Ks au $ 250 Dnr 20191531

Motion, hög tid att förbättra företagsklimatet i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har låimnat in en motion med ftirslaget;
att Köpings kommun omedelbart sätter igang ett arbete ftir att sätta n?iringslivsfrågoma högt
på den kommunala agendan och tillsammans med ftiretagen utarbetar en handlingsplan ftir att
ftirbättra ftiretagsklimatet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-08 att remittera motionen till kommunlednings-
ftirvaltning ftlr yttrande i samarbete med övriga berörda ftirvaltningar.

Yttrande fran kommunledningsftirvaltningen ft)religger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Elizabeth Salomonsson att motionen ska
ftirklaras besvarad med håinvisning till ftireliggande yttrande.

Vid kommunfullm¿iktiges sammanträde yttrar sig Per Norin, Elizabeth Salomonsson, Kenth
Lucas, Per Ägren, lvénCzitrom, Jenny Adolphson, Johan Jansson och Ola Saaw.

Per Norin yrkar bifall till motionen.

Elizabeth Salomonsson, med stöd av Per Ä,gren, Iviín Czitrom och Jenny Adolphson, yrkar
bifall till kommunstyrelsens ft)rslag om att motionen ska ftlrklaras besvarad med håinvis-
ning till ftireliggande yttrande.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Han finner kommun-
styrelsens ftirslag antaget.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens ftirslag beslutar kommunfu llmåikti ge

att ftjrklara motionen besvarad med hänvisning till fiireliggande yttrande.

<i{"( /&
UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas srgn
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiqe
Datum

20t9-10-28
KF $ 133

KS $ 166
Ks au $ 248 Dt:r" 20l9ltt3
Rapport angående hur skolgång säkerställs för barn som bor i skyddat boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har lämnat in en motion med ftirslag;
- att kommunen redovisar hur skolgang säkerställs ftjr barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-28 attuppdra till utbildningsnåimnden att redovisa hur
skolgång såikerställs ftir barn som bor i skyddat boende.

Utbildningsnämndens redovisning ftireligger.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens ftirslag beslutar kommunful lmäkti ge

att godkänna rapporten.

KF $ 134
KS $ 167
Ks au $ 239 Dnr 20191

Rapport; ej färdigbehandlade mot¡oner och medborgarförsrag
Förteckning över inkomna men ej slutbehandlade motioner och medborgarftirslag ftireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KF $ 135 Dt:r20I9l

Sammanträdestide ¡ 2020
Förslag på sammanträdestider 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunfu llmäktige beslutar

att anta ftireliggande ftirslag på sammanträdestider 2020 for kommunfullmtiktige

etv{
UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas
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Datum

2019-t0-28Kommunfullmäktige

KF $ 136 Dnr20l9l

Med borgarförslag - g u pp/hasti g hetsbeg ränsn i ng på U I lvi leden
Caroline Pettersson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om gupp eller bulor
vid övergångsställe på Ullvileden.

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar

attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Çå^rI
signw 4l UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas


