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Ordþrande

Justerare

Anna-Carin Ragnarsson (KD)
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Tj rinstemrin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef
Tove Svensk, personalchef, $ 7l
Petra Thyberg, HR-specialist,$ 7 1,

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrøfer 69 -82

Globen, Forum, klockan 13.30-14.45

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund (S), v ordf Börje Eriksson (S), ersättare
Annika Duan (S) Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge Westberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Samuel Gustavsson (SD), ersättare
Agneta Sellholm (M), ersättare

S

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivirsgenomanstag

Organ Kommunstyrelsen

Sammantrlldesdøtum 2020-05-14

Døtumför anslags 2020- Døtumför
uppsöttunde ønsløgs nedtøgande
Fö maringsp lats Íö r prcto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg

2020-



t:t:t:t:t

rÖpINGs KoMMUN SAM MANTRADESPRoToKoLL
Datum

2020-05-r4
Kommunstvre lsen

KS$6e
Ks au $ 137 Dnr

Avfallsplan 2020-2030
VafabMiljö Kommunalförbunds ftirslag till avfallsplan ftir Köpings kommun 2020-2030
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta Avfallsplan 2020-2030 fiir Köpings kommun att gälla fran och med2020-XX-XX

KS$70
Ks au $ 128 Dnr 20201185

överenskommelser om fasti g hetsregler¡ n gar samt överenskommelse om
spåromläggn¡ng
Följande ftirslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och spåromläggning ft)r att
sfüerställa kommunens markbehov ftir framtida omdaning av hamnområdet ftireligger:

- Hushagen 1:8, Sjötullen l:2ochSjötullen l:48,ca17 600 kvm-överenskommelsemed
Nordkalk AB. Kommunen betalar 631 tkr i ersättning till bolaget.

- Del av Sjötullen 1:48 och SjOtullen l;2, ca 570 kvm - överenskommelse med Nordkalk
AB. Kommunen betalar 28 500 kr i ersättning till bolaget.

- Omläggning av stickspår.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och
spåromläggning.

KS$71
Ks au $ 136 Dnr2020l

Ri ktl i nje för fördel n i ng av arbetsm i ljöu ppg ifter
Förslag till RiUlinje fr;r fi;rdelning av arbetsmiljöuppgifter med syfte att reglera
ftirdelningen av arbetsmilj öuppgifter inom organisationen ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att arÍa ftireliggande fürslag till Riktlinje fiir ft)rdelning till arbetsmiljöuppgifter

att nu gällande delegation av arbetsmiljöuppgifter till ftirvaltningschef med dnr 20lll6l-002
upphör att gälla

signProtokott,ustetfff Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNNOTSPNOTOKOLL
Datum

2020-0s-14

att uppdra till styrelse och nämnder att tillse att nuvarande delegationer av
arbetsmilj öupp gift er överensstämmer med de nya riktlinj erna

samt att uppfoljning av att styrelse och nämnder sett över nuvarande delegationer av
arbetsmiljöuppgifter görs i samband med uppftiljning av intemkontrollplan for 2020.

KS$72
Ks au $ 138 Dnr 20191424

Motion, se över innehållsförteckningen i våra livsmedel
Maria Liljedahl (SD) Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med ft)rslag om

1. att Köpings kommun skall se över våra livsmedelsprodukter och ftirsöka byta ut de

som innehåller palmolja i den mån det går

2. att se över vilka två1, schampo och andra hygienartiklar vi anvtinder i kommunen für
att undvika att använda produkter med palmolja i.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till kommunlednings-
fiirvaltningen ftir yttrande, i samarbete med Västra Mälardalens Kommunalforbunds
upphandlingsenhet och berörda fürvaltningar.

Yttrande fran kommunledningsftirvaltningen ftireli g ger.

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkade Maria Liljedahl bifall till att-sats 2 ochatt
att-sats 1 ska ftirklaras besvarad.
Ordftjranden yrkade att motionen ska ftirklaras besvarad, vilket blev arbetsutskottets ftirslag
till beslut.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Maria Liljedahl, med stöd av Samuel Gustavsson,
bifall till att-sats 2 och att att-sats I ska ftirklaras besvarad.

Roger Eklund, med stöd av Jenny Adolphson, yrkar bifall till arbetsutskottet ftirslag om att
motionen ska ftirklaras besvarad.

Ordftiranden frågar efter ledamötema åsikt om de båda yrkandena. Hon finner Eklunds
yrkande antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara motionen besvarad.

P Utdragsbestyrkande



KOPINCS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAOTSPROTOKOLL
Datum

2020-0s-14

KS$73
Ks au $ 115 Dnr2020ll69

Ars redovisn i n g 2019, Västra Mälarda lens Komm u na lförbu nd

,Å.rsredovisning 20 1 9 ftjr Västra Mälardalens Kommunalftirbund ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2019 med däri
gjorda dispositioner

samt att bevilja direktionen ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i densamma ansvarsfrihet ftir 2019 års forvaltning.

KS$74
Ks au $ 116 Dnr 20201170

Ars redovisn i n g 2019, VafabM i lj ö Komm u nalförbu nd
Årsredovisning 20 1 9 ftir VafabMilj ö Kommunalförbund ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att godkänna VafabMiljö Kommunalfürbunds årsredovisning ftir 2019 med däri gjorda
dispositioner

samt att bevilja direktionen ftir VafabMiljö Kommunalfürbund samt enskilda ledamöter i
densamma ansvarsfrihet ftir 2019 års ft)rvaltning.

KS$7s
Ks au $ 139 Dnr2020l

Ars redovisni n g 2019, Samord n ingsförbu ndet Västra Mälardalen
Ärsredovisning 20 1 9 ft)r Samordningsftlrbundet Västra Mälardalen ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att godkänna årsredovisning 2019 für Samordningsfürbundet Västra Mälardalen.

srgn Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRNOESPROTOKOLL
Detum

2020-05-14

KS$76
Ks au ç 127 Dnr 20191651

Nybyggnation av förskola i Munktorp
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ft)rutsättningamaftir att bygga en ny permanent fürskola med sex avdelningar i Munktorp.

En ny ftirskola motsvarande sex avdelningar ftireslås byggas på ftir ändamålet planlagd
mark på fastigheten Sorby 1:6. Vidare ftireslås att det projekterade underlaget gällande
byggnaden från den nyligen uppftirda ftirskolan på Bergtorpet i Kolsva används. Om-
projektering krävs dock gällande markplanering, bergvåirmeanläggning och option på
solcellsanläggning m m.

Upparbetade kostnader för utredning samt tillkommande kostnader ftir kompletterande
projektering och framtagande av upphandlingsunderlag kostnadsberäknas till 950 tkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att uppdra till fastighetssamordningen att fullftilja projektering och upphandling av en
nybyggnation av ftirskola i Munktorp enligt ftireliggande ftirslag

samt att anvisa 950 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv fiir åindamålet.

KS $ 77 Dnr 20201

Arsredovisningar 2019 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
Kommunledningskontoret har överlämnat 2019-års årsredovisningar für ftiljande stiftelser:
- Stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond
- Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne
- Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond
- Stiftelsen Köpingsfonden
- Stiftelsen Köpings kommuns samfond for skoländamål
- Stiftelsen Studiefond for skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grundskolas

högstadium
- Stiftelsen Understödsfonden ftir behövande inom forutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer
- Stiftelsen Köpings Tuberkulosftirenings donationsfond jämte avkomstfond (Barnkolonifonden)
- Stiftelsen Lambert Nilssons minne
- Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond
- Stiftelsen Wadsteinska fonden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir ifrågavarande av kommunstyrelsen ftirvaltade stiftelser godkänna upprättade års-
redovisningar for 2019.

Protokolljustera¡rfis sign -?þl 7,L-"
J

Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRROCSPNOTOKOLL
Datum

2020-05-r4
Kommunstyrelsen

+

KS$78
Ks au $ 143 Dnr 20201

Remiss; Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget,
SOU 2020:8
Kommunutredningens slutbetänkande, SOU 2020:8 Starkare kommuner - med

kapacitet att klara välftirdsuppdraget, har skickat till kommunen på remiss.

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har tillsammans med näringslivet i Västra

Mälardalen utarbetat föreli g gande ftirslag til I remissvar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ställa sig bakom fiireliggande fürslag till remissvar på Kommunutredningens slut-

betänkande, SOU 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfÌirdsuppdraget.

KS $ 79 Dnr2020ll7l

Delegationsrapport, trafi kmynd i g heten

Förteckning över beslut som fattats i delegation av trafikmyndigheten gällande transport-

dispens och dispens från lokala trafikforeskrifter under perioden 2020-01-01 -2020-03-31
ftlreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$80

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den7,14,2l och 28 aptil2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$81

Anmälan av protokoll, Strategisk regional beredning
Föreligger für anmälan protokoll från Strategisk regional beredning den 3 april 2020.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokol ",n"4,.

JU'
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNAOES PNOTOKOLL
Datum

2020-05-14

KS$82

lnformation om coronapandemin
Nationellt: 28 582 sjukdomsfall

1 783 intensiwårdade
3 529 avlidna

Regionalt: 932 smittade
38 personer vårdas på sjukhus,vatav 10 får intensiwård

l2l avlidna

Samlad bedömning:

tillväxtsiffror.

sanìma månad 2019.
- Samverkan kring främst psykisk ohälsa och material i nuläget.
- Provtagningskapaciteten utökas. Ännu ej aktuellt med bredare provtagning än den som

görs på vårdpersonal samt patienter.

Inriktning
1. Stärka vårdens kapacitet (både Regionen och kommunernas) på kort och lång sikt
2. Säkerställa att övrig samhällsviktig verksamhet i offentlig fürvaltning ska kunna

upprätthållas (kontinuitet)
3. Mildra effekterna ft)r Näringslivet och ftireningslivet
4. Förebygga psykisk ohälsa

Lokalt: 113 bekräftade fall

Samlad bedömning:
. Måttlig påverkan på helheten.
. Betydande påverkan ftir främst vård/omsorg och på utbildningsforvaltningen.
. Det finns stor oro i personalgrupperna kring tillgången på skyddsutrustning, smitta på

arbetsplatsen samt kring vilka arbetsuppgifter som väntar på de tillfÌilliga placeringar
som väntar vissa medarbetare.

. Bra läge kring tillgang på skyddsmaterial. VoO har säkrat tillgången ftir 10 dagar på allt
material, med undantag fran långärmade skyddskläder, där tillgången just nu är I dagar.

Målbild:
. Så långt som möjligt upprätthålla ordinarie verksamhet
. Klara perioder med större personella bortfall
. Följa nationella rekommendationer och direktiv
. Minimera smittspridning med prioritet att skydda äldre och andra riskgrupper

''"w"^j*7? Utdragsbestyrkande



xöprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRNOCSPROTOKOLL
Datum

2020-05-14

Köpings kommun
I nsatser för näringslivet:
Näringslivsavd: rundringning, rådgivning, digital ftiretagarfrukost online, annonsering,

uppdatering av nationella krispaketet, dialog med företagar-
ftireningarna, enkätundersökning via ViS, samarbete med Jobbcenter -
lokal jobbspar, lunch till gymnasieelever.

Samhällsbyggnad : Inga tillsyner

KBAB: Hyresreduktioner

Ekonomi: Uppskov med betalningar
Snabbare betalning av fakturor

VME: markupplåtelse für uteserveringar

Personalplanering
21 tillfiilliga ftirflyttningar till vård och omsorg.
36 medarbetare har gått utbildning inom vard, livsmedel eller bemanning.

Skyddsutrustning
Egen tillverkning av skyddskläder på Tunadal.
Egen tillverkning av visirhållare.

Omfallsplanering
Bemanningsstrategi ftir sommarsemester

Provtagning
- Vårdpersonal och patienter
- Ej aktuellt ftir samhällsviktiga funktioner ftir n?irvarande

För kommunstyrelseledamöter och ersättare som vill hjälpa till med tillverkning av
skyddsutrustning eller i Centrallagret: Länk till bokningsschema kommer mailas ut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande


