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Plaß och tid

Beslutande

Ovriga deltøgønde

Annika Duan (S), ordf
Jonny Clefberg (S), v ordf
Elizabeth Salomonsson (S)
Börje Eriksson (S), ersättare
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)

Erscittare

Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Teatersalongen, Forum, klockan 14.00 - 15.15

Andreas Trygg (V)
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Jenny Adolphson (C)
Maria Liljedahl (SD)
Göran Eriksson (SD)
Samuel Gustavsson (SD), ersättare

Tjdnstemcin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
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Annelie Pettersson, ekonomichef
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rÖprNcs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAoespnoToKoLL
Datum

2021-02-lt+

KS$18

lnformation om kameraövervakning
Säkerhetschef deltar och informerar om arbetet med kameraövervakning vid kommunens
skolor.

Elundskolan: yttre kameraövervakning kopplad till bevakningscentral installerad.

Karlbergs skolan : tillftilli gt inhyrd inre kameraövervakning på plats.

Fasta installationer av kameror planeras på Scheeleskolan och Karlbergsskolan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$le
Ks au $ 15 Dw2020/495

Motion - Peka ut områden för bostadsbyggande i attraktiva strandnära lägen
(KD}

Anna-Carin Ragnarsson (KD) har låimnat in en motion med ftiljande ft)rslag;

att kommunen snarast möjligt pekar ut ett antal områden ftir Landsbygdsutveckling i
strandnåira lägen, sk LlS-områden, med syfte att där möjliggöra bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp motionen ftir behandling samt
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-10-20 att remittera medborgarfiirslaget till samhälls-
byggnadsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från samhäll sby ggnadsfü rvaltningen ft)reli g ger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.
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röprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL
Datum

2021-02-Ir+

KS$20
Ks au $ 26 Dnr 20201263

Motion, nysatsning på odlingslotter i Köping
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med foljande ftirslag;

att Köpings kommun fürbereder ftir ytterligare ett område med odlingslotter eller
kolonilotter i kommunen

samt att i samband med den beslutade ombyggnationen av odlingslotterna i Sylta
ordna med bättre vattenförsörjning, utökade parkeringsmöjligheter samt iordning-
ställande av en snygg avskärmning av området med staket, plank eller planterad häck
mot E 18.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade2020-08-11 att remittera motionen till samhällsbyggnads-nämnden
for yttrande.

Yttrande från samhäll sby g gnadsftirvaltningen ftire li gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS$21
Ks au $ 30 Dnr 20201653

Medborgarförslag, Köping ansluter sig till "ICAN Cities Appeal"
Sven Ruin m fl har lämnat in ett medborgarftirslag med ftrslag om att kommunen
ansluter sig till "ICAN Cities Appeal", vilket innebär att kommunen visar sitt stöd for
FNs ftirbud mot kämvapen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21att ta upp medborgarftirslaget till behandling samt att
remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet be slut ade 2021 -0 I - I 9 att remittera medborgarfü rslaget till kommun-
ledningsforvaltningen ftir yttrande.

Yttrande från kommunledningsfürvaltningen ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget.

Protokollju sterarnas sign ,- A'(A
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Utdragsbestyrkande



rÖpINGs KOMMUN
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

202r-02-lI
Kommunstvrelsen

+

KS$22
Ks au $ 20 Dnr 20201656

Revisionsrapport; G ra nskn i n g av överförmynda rverksam heten

Revisorerna i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammars kommun har
gemensamt genomfürt en fordjupad granskning av den gemensamma nämnden, Västra
Mälardalens Överftirmyndamämnd.

Föreliggande revisionsrapport har överlämnats till kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige für kännedom.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera rapporten till protokollet.

KS$23
Ks au $ 10 Dnr 20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet att till
Inspektionen für vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom 3 månader.

Rapport från social- och arbetsmarknadsnämnden, kvartal 3 2020, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

KS$24
Ks au $ 36 Dnr 2021143

Skrivelse ti I I i nfrastru ktu rm i n istern an gående Mälarsiöfarten
Förslag på skrivelse från Köpings kommun, Västerås stad och region Västmanland till
infrastrukturministern, med uppmaning om att Mälarsjöfarten måste få de fysiska åtgärder

och administrativa ftirutsättningar som krävs for att avtal ska uppfullas och klimatmål nås,

floreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets florslag beslutar kommunstyrelsen

att ställa sig bakom foreliggande ftirslag till skrivelse till infrastrukturministern.

srgn Utdragsbestyrkande



+ KOPINGS KOMMUN
SAM MANTRAoeSPROTOKOLL
Datum

2021-02-11
Kommu lsen

KS$2s
Ks au $ 27 Dnr 202ll3l

Arsredovisning 2020 för kommu nstyrelsen
Årsredovisning ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
ñrvaltning ar 2020 ftireli gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2020 for kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

KS$26
Ksau$16 Dnr 202lll8

Uppföljning av ¡ntern kontroll 2020, kommunstyrelsen
Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndens internkontrollplan årligen ftiljas upp och
redovisas ftir nämnden.

Förvaltningens uppftiljning av granskningen für 2020 füreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna uppftiljningen av intern kontroll 2020.

KS$27
Ks au $ 28 Dnr 202lll8

Uppföljning av intern kontroll 2020, Köpings kommun
Enligt de kommunala riktlinjerna ska internkontrollplan ftir samtliga nämnder och styrelse
årligen ftiljas upp och redovisas ftir styrelsen.

Kommunens uppñljning av granskningen für 2020 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna uppftiljningen av intern kontroll 2020 for Köpings kommun.

Protokolljusterarnas sign ,I
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

202t-02-tt

KS$28
Ks au $ 25 Dnr 2021130

Reservation av del av Köpings-Ullvi 6:1 för besöksanläggning med
idrottsändamål
Köpings kommun arbetar med framtagande av detaljplan som möjliggör etablering av en

centralt placerad ftjrskola i anslutning till Kristinelunds sportftilt. Detaljplanearbetet
omfattar även besöksanläggning för idrottsändamåI.

Lintio AB undersöker möjligheterna att få forvärva mark for nybyggnation.

Samhällsbyggnadsforvaltningen ftireslår att den del i kommande detaljplan som benämns

besölrsanldggningför idrottsdndamå\, ca 6 000 kvm, reserveras ftir Lintio AB. Avsikten är

att bygga en padelhall på den aktuella marken.

Reservationen ger Lintio AB möjlighet att till och med2022-06-30 vidare undersöka
möj lighetema att genomföra byggproj ektet.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna reservation av del av fastigheten Köpings-Ullvi 6:1 som i kommande
detalj plan benämns B e s o lcs anki ggning fa r i dr o t t s rindamål till Lintio AB.

KS$2e
Ks au $ 23 Dnr 20201227

Tillfällig justering i Lokala ordningsföreskr¡fterna för torghandel
Gällande lokala ordningsfüreskrifter for torghandeln beslutades 2017-05-29 och sedan dess

har Coronapandemin ändrat ftirhållandena für detaljhandeln. Tekniska kontoret ftireslogs
därftir i juni2020 en tillfrillig justering av 5 $ i de lokala ordningsftireskrif-terna für
torghandel. Den 5 $ anger tider ftir ñrsäljning på Centrumtorget i Kolsva samt Stora torget
och Hökartorget i Köping.

Följ ande ftirändringar foreslo gs inftir kommunstyrelsen 2020 -0 6 -0 4

Försdljning på Stora torget och Hùknrtorget i Köping samt Centrumtorget i Kolsvafår
barja tidigast kl. 08.00 måndag - lardag. Försdljningen ska sluta senast kl. 20.00 måndag -
fredog och på lordagar senast kl. I 4.00.

Kommunstyrelsen beslutade 2020 -06 -0 4

att anta füreslagna tillfülliga justeringar i 5 $ i de lokala ordningsfüreskrifterna for
torghandel, med fürändringen att ftirsäljningen på lördagar ska sluta senast kl 20.00
att den tillftilliga justeringen gäller under perioden 2020-06-08 -2020-10-31
samt att innehavaren av saluplats är skyldig att hålla rent och städat vid upplåten saluplats.
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+ röprNcs KoMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL
Datum

2021-02-rr
Kommu

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta tidigare föreslagna tillftilliga justeringar i 5 $ i de lokala ordningsfüreskrifterna für
torghandel, med ft)rändringen att ftirsäljningen på lördagar ska sluta senast kl 20.00

att den tillftilliga justeringen gäller under perioden 2021-02-12 - 2021-10-31

att innehavaren av saluplats är skyldig att hålla rent och städat vid upplåten saluplats.

samt att uppdra till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att se över Lokala füreskrifter
ft)r torghandel i syfte att göra reglerna ftir torghandel mer generösa.

KS$30
Ks au g 17 Dnr 202llt9

lnformation om resultatet av Medborgarundersökning 2O2O samt Kommunens
kvalitet i korthet 2020
Köpings kommun har under de senaste åren deltagit i SCB:s medborgarundersökning samt
Sveriges Kommuner och Regioners undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet.

Resultatet av 2020 års undersökningar ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

KS$31
Ksau$ 19 Dm 202ll20

Ansökan om att få ta del av Trygghetsmiljonerna
Ett av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut lor 202T:

"Sedan tidigare finns ett så kallat Trygghetspaket, som bland annat anvrinds till
övervalmingskqmeror och ungdomscoacher. Genom att dubblera paketet ger vi
möjlighet till ytterligare forebyggande arbete och trygghetssknpande åtgarder för att
forhindra att mdnniskor hamnar i socialt och ekonomish utanförsknp. För att ta del
av Trygghetspaketet lcrrivs samverkan. Drirþr ges uppdraget till samtliga ncimnder
och helagda bolag att tillsammansþrma och genomföra idéer som skapar ett
långsiktigt vdrde för kommunens invånare, med barn och unga ifokus. Inte minst vill
vi se insatser som bidrar till akad ncirvaro, trivsel ochforbattrade resultat i skolan."

I en gemensam ansökan från kultur- och folkhälsa, social- och arbetsmarknad,
utbildning och samhällsbyggnad, anhålls om 1 miljon kr ftir delfinansiering av
ungcoachverksamhete n 2021 .

Protokolljusterarnas sign
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Utdragsbestyrkande



röprNGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTnAoes pnoToKoLL
Datum

202t-02-rr+

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att bevilja ungcoachverksamheten 1 Mkr från "Trygghetsmiljonema" 202I
samt att inftir budget2022 inarbeta kostnader für ungcoachverksamhet i ordinarie budget.

Maria Liljedahl, Göran Eriksson och Samuel Gustavsson (SD) deltar inte i beslutet.

KS$32
Ks au $ 29 Dnr 2021132

Krisberedskap och civilt försvar, utbildnings- och övningsplan 2021
Västra Mälardalens kommunallorbund har utarbetat ñreliggande ftirslag till utbildnings-
och övningsplan für krisberedskap och civilt fürsvar i Köpings kommun 2021.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ftireliggande ftirslag till utbildnings- och övningsplan 2021.

KS$33
Ks au $ 31 Dnr 2021133

Kommunens återrapporter¡ng av 2O2O års genomförande av
vatten my n d i g hete ns åtgä rds p rog ra m 201 5-2021
Ä,r 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv für vatten. Direktivet innebåir en
ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete ftir att bevara och ftirbäura Europas
sj öar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs
enligt åtgärdsprogram beslutat av vattendelegationen. Kommunens ansvarsområden är
tillsyn på avloppsreningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och dricksvatten.

Åtgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och fürvaltningsplaner är i vår region
beslutade av vattendelegationen i Norra östersjöns distrikt.

Miljökontorets årliga rapportering av ftiregående års genomfürande av åtgärds-
programmet ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas sign
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRAoTS p nOTOKOLL
Datum

202r-02-rr

KS$34
Ksau$32 Dnr202ll9

Förordnande av dataskyddsombud
Sedan dataskyddsfÌirordningens ikraftträdande den25 maj 2018, ska varje myndighet utse
ett dataskyddsombud.

Tidigare utsett dataskyddsombud har avslutat sin anställning i Köpings kommun.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att entlediga Per Wadlin fran uppdraget som dataskyddsombud ftir kommunstyrelsen

att ftirordnaCarl Björnberg som nytt dataskyddsombud für kommunstyrelsen från och med
den 1 januari2}2l

att anrrñla beslutet till Integritetsskyddsmyndigheten

samt att uppmana övriga nåimnder inom Köpings kommun attfattalikalydande beslut.

KS $ 35 Dnr2020ll7l

Delegationsrapport - Trafi kmynd i g heten
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom trafikmyndigheten under perioden
2020-10-01--2020-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 36 Dnr 20201135

Delegationsrapport, sam hä I lsbygg nadsförvaltn i ngens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under december 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollju sterarnas sign
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Detum

202r-02-tr

KS $ 37 Dnr 20201112 + 2021135

Delegationsrapport - Komm u n led n i n gsförvaltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsfürvaltningen
december 2020 - januari2l2l ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 38 Dnr2020ál9

lnformation om coronapandemin
Lugnt och stabilt läge i kommunen, enstaka smittfall i organisationen.

Hemarbetettom3l maj.
Partiell distansundervisning på högstadiet t o m sportlovet.

Vaccination: - särskilda boenden för äldre - vaccinerade med 2 doser
- hemtjåinst, hemsjukvård och LSS-boende - vaccinerade med 1 dos,
klar med dos 2 under vecka 7.

Regionen: - gynnsam utveckling, ftine inlagda på sjukhus,2 pâ intensiwård.
- utökad smittspåming
- befarar en 3:e våg med anledning av muterat virus

- större varsel i Västmanland
- oro bland mindre ftiretagare i vissa branscher
- industrin går bra

Nåiringslivet:

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$3e

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan, arbetsutskottets protokoll fran den 19 och 26 januari2}2l

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

sign
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xöprNcs KoMMUN

KommunsWrelsen

SAM MANTnAOCSPROTOKOLL
Datum

202t-02-tl+

KS$40

Anmälan av protokoll, Ungdomsfullmäktige
Föreligger für anmälan, protokoll fran Ungdomsfullmåiktige den 19 januaÅ2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$41 Dnr KS 2021155

Försäljning av fastigheter vid Skogsledens förlängning
InnoBo i Örebro AB har haft reservation på fastigheterna Alpfiädermossan 1 och Bok-

fiädermossan I vid Skogsledens ftlrlängning. Reservationerna har fallit väl ut och InnoBo
önskar nu gå vidare och ftirvärva fastigheterna genom sitt nybildade fìiretag, Skogsleden i
Köping AB.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att fastighetema Alpfiädermossan I och
Bokfiädermossan I ftirsäljs till Skogsleden i Köping AB for en köpeskilling av totalt
3 150 000 kronor (2250 000 kronor ftir Bokfiäderrnossan I och 900 000 kronor frir
Alpfiädermossan 1).

Förslag till köpekontrakt ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfu llmäktige besluta

att godkåinna ftireliggande köpekontrakt genom vilket kommunen florsäljer Alpfiäder-
mossan I och Bokfiädermossan 1 till Skogsleden i Köping AB ftir en total köpeskilling
av 3 150 000 kronor.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


