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KöPrNGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRADESPROTO KO LL

Datum

2020-06-15

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-1 5

Med anledning av Coronapandemin har samtliga partier representerade i kommunfull-
mäktige kommit överens om s k kvittning och att antal mandat vid sammanträdet den
15 juni 2020 minskas till 29, med proportionell fördelning enligt följande:

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

11 mandat
7 mandat
5 mandat
2 mandat
2 mandat
1 mandat
1 mandat

Beslutande, ledamöter
Carl-Inge Westberg (S), ordftirande
David Sharp (M), 1:e vice ordfürande
Fredrik Andersson (SD), 2:evice ordftirande
Elizabeth Salomonsson (S), 5 4I-47,49-65
Roger Eklund (S), $ 41-47,49-65
Maria Liljedahl (SD)
Karolina Glogowska (SD)
Iván Czitrom (L)
Ola Saaw (M), $ 4I-47, 49-65
Andreas Trygg ry), $ 4l-47,49-65
Sara Sjöblom (V)
Sören Jakobsson (SD), ersättare
Joakim Öryd (SD)
Bernt Bergsten (C)
Jenny Adophson (C), $ 4l-47,49,50,52-65
Mats Lindgren (M)
Agneta Sellholm (M)
Anne ljernberg (S), $ 4l-48,50-65
Marie Brohlin (S)
Jonny Clefberg (S)
Robert Jansson (SD)
Mikael Gunnarsson (M), $ 41-48, 50-65
Anna Eriksson (S)
Börje Eriksson (S), $ 41-47,49-65
Shazia Qorbani (S)
Samuel Gustavsson (SD)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Per Ägren (S)
Ann-Marie Lundin (S)

övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef, $
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef, $
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

P'."".,',m,i srgn
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röprNcs KoMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÁDESPROTOKOLL

Datum

2020-06-t5

+
KF $ 41 Dnr 20201

Meddelande
o Länsstyrelsen meddelar att till ny ersättare für vänsterpartiet har Eva Enqvist-Olsson

utsetts. Avgående ersättare: Jalal Yosufi.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet

o Under våren 2020har iPads tillhandahållits till samtliga ledamöter och ersättare
i kommunfullmriktige. Under en övergångsperiod har kallelser och handlingar n
skickats både på papper och elektroniskt.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att från och med höstens sammanträden2020 skickas kallelse och handlingar endast
elektroniskt via iPad.

Dnr 20181632

Styrmodell för Köpings kommun
Förslag på ny styrmodell ftir Köpings kommun arbetats fram. Det nya ftirslaget är en
vidareutveckling av nuvarande styrmodell som antogs imaj 2012. Målstrukturen har justerats
och modellen bygger på Tillitsdelegationens betÈinkande.

Vid kommunful lmäkti ge s sammanträde y ttrar si g Elizabeth S alomonsson.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att anfa ftireliggande styrmodell lor Köpings kommun.

KF$43
KS$6e
Ks au $ 137 Dnr20l9l38

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

Vid kommunfu llmäkti ges sammanträde y ttr ar si g Elizabeth S alomonsson.

42
57
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Protokolljusterarnas sign
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KOPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2020-06-ts

+

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att anta Avfallsplan 2020-2030 för Köpings kommun att gallafrån och med2020-07-01.

KF$44
KS$71
Ks au $ 136 Dnr 20201203

Ri ktl i nje för fördel n ¡ n g av arbetsm i ljöu ppg ifter
Förslag till Riktlinje fÒr fördelning av arbetsmiljöuppgifter med syfte att reglera ftirdelningen
av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen füreligger.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att arfia ftireliggande fürslag till Riktlinje ftir frirdelning till arbetsmiljöuppgifter

att nu gällande delegation av arbetsmiljöuppgifter till ftirvaltningschef med dnr 20lll67-002
upphör att galla

att uppdra till styrelse och nämnder att tillse att nuvarande delegationer av arbetsmiljö-
uppgifter överensstämmer med de nya riktlinjerna

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

KF$4s
KS $ 101

Ks au $ 170 Dnr 20201

Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energ¡ och M¡ljö AB samt Köpings Bostads
AB
Köpings kommun äger direkt och indirekt samtliga aktier i Köpings Bostads AB, Köpings
Kabel-TV, KBAB Service AB och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Syftet med
kommunens ägande av bolag är att dessa tillsammans med kommunens övriga verksamheter
ska skapa nytta ft)r kommunen och dess invånare samt medverka i utvecklingen av kom-
munen.

Köpings kommuns ägarpolicy utgör grunden for ägande av bolag. Därutöver fastställer
Köpings kommun bolagsspecifika ägardirektiv ftir sina helägda bolag. Ägardirektiv fast-ställs
av kommunfullmäktige och bekräftas vid bolagsstämma innan de träder i kraft.

Förslag till ägardirektiv ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt Köpings Bostads
AB ftireligger.

vid sammanträde sig Elizabeth Salomonsson.
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röprNGS KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRÄoespnOTO KOLL

Datum

2020-06-15

Beslut
Enligt kommunstyrelsens forslag beslutar kommunfullmäktige

att anta föreliggande förslag till ägardirektiv ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
samt für Köpings Bostads AB med tillhörande bolag.

KF$46
KS$70
Ks au $ 128 Dnr 20201185

överens kom metser om fasti g hetsreg leri n ga r samt överens kommelse om
spåromläggning
Följande ftirslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och spåromläggning för att
säkerställa kommunens markbehov ftjr framtida omdaning av hamnområdet föreligger:

- Hushagen 1:8, Sjötullen l:2 och Sjötullen 1 :48, ca 17 600 kvm - överenskommelse med
Nordkalk AB. Kommunen betalar 631 tkr i ersättning till bolaget.

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

- Omläggning av stickspår.

Vid kommunfullmäkti ges sammanträde y ttr ar si g Elizabeth S alomonsson.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige

att godkänna ft)religgande förslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och
spåromläggning.

KF$47
KS$72
Ks au $ 138

srgn

Motion, se över innehållsfcirteckningen ivåra livsmedel
Maria Liljedahl (SD) Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med fürslag 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 tvåI, schampo och andra hygienartiklar vi använder i kommunen fiir
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 beslutade2019-08-13 att remittera motionen till kommunlednings-
fürvaltningen ftir yttrande, i samarbete med Västra Mälardalens Kommunalfürbunds
upphandlingsenhet och berörda fürvaltningar.

Dnr 20191424

n
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KOPINGS KOMMUN SAM MANTNROCS PNOTOKOLL

Detum

Kommunfu llmäktige 2020-06-15

Yttrande från kommunledning sförvaltningen fü rel i gger.

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

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Maria Liljedahl, med stöd av Samuel Gustavsson,
bifall till att-sats 2 och att att-sats 1 ska forklaras besvarad.

Roger Eklund, med stöd av Jenny Adolphson, yrkade bifall till arbetsutskottet ftirslag om att
motionen ska ftirklaras besvarad, vilket blev kommunstyrelsens ftirslag till beslut.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Maria Liljedahl, med stöd av Anna-Carin
Ragnarsson, bifall till att-sats 2 och att att-sats I ska ftirklaras besvarad.

Elizabeth Salomonsson yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag om att motionen ska
ftirklaras besvarad.

Ordftiranden frågar efter ledamöterna åsikt om de båda yrkandena. Han finner Salomonssons
yrkande antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
Salomonssons / kommunstyrelsens fürslag röstar ja. Den som stödjer Liljedahls ftirslag röstar
nej.

21 ledamöter röstar ja och 8 ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under S 147.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmdktige

att ftirklara motionen besvarad.

KF$48
KS$73
Ks au $ 115 Dnr2020lt69

Arsredovis n i n g 2019, Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
Årsredovisning 201 9 ftir västra Mälardalens Kommunalftirbund ftireligger

Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw, Roger Eklund, Börje Eriksson, Andreas Trygg och Jenny
Adolphson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunful lmdkti ge be slutar

att godkåinna Västra Mälardalens Kommunalfürbunds årsredovisning ftir 2019 med dåiri
gjorda dispositioner

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

Protokolljusterarnas sign

[*r | Þ,.'*, nl
Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRNOESPROTOKOLL

Datum

2020-06-t5

KF$49
KS$74
Ks au $ 116 Dnr 2020fi70

Arsredovis n i n g 2019, VafabM i lj ö Kom m u na lförbu nd
Å,rsredovi sning 20 1 9 ftir VafabMi lj ö Kommunalförbund föreli gger

Anne Tjernberg och Mikael Gunnarsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäkti ge be slutar

att godkänna VafabMiljö Kommunalft)rbunds arsredovisning ftir 2019 med däri gjorda
dispositioner

samt att bevilja direktionen ftir VafabMiljö Kommunalfürbund samt enskilda ledamöter i
densamma ansvarsfrihet ftir 2019 års ftirvaltning.

KF$s0
KS$7s
Ks au S 139 Dm 20201210

Ars redovis n i n g 2019, Samord n i ngsförbu ndet Västra Mä Ia rdalen
Ä.rsredovisning 2019 ftir Samordningsfürbundet Västra Mälardalen ftireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att godkåinna årsredovisning 2019 für Samordningsftirbundet Västra Mälardalen.

KF$sl
KS$84
Ks au $ 157 Dnr2020l

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2021innebär
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år ftjre den nya avgäldsperiodens
början. 25 tomträtter är aktuella ftir reglering enligt ñreliggande ftirteckning.

Jenny Adolfsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens forslag beslutar kommunfullmäkti ge

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början den 1 oktober 2021, skall utgå
med3o/o av 80%o av marktaxeringsvärdet ftir ftreliggande småhustomträtter.

kr K?
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röprNcs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTnAoeSpnOTOKOLL

Datum

2020-06-rs

KF$52
KS$85
Ks au S 158 Dnr 20201

Reglering av tomträttsavgäld för verksamhetstomträtt
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med I oktober 2021 innebitr
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år füre den nya avgäldsperiodens
början. Endast tomträtten Bodil 2 är nu aktuella ftir reglering. På fastigheten bedrivs
hotellverksamheten Best Westem Hotell Scheele.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början den 1 oktober 2021, skall utgå
med 92 268 krl är avseende Bodil 2.

KF$s3
KS$86
Ks au $ 167 Dnr2020l

Tomtpriser Sorby, Mu n ktorp
Detaljplan PL 274 Sorby 1:6 i Munktorp antogs 1990 och möjliggör byggnation av 24 smä-
hustomter samt del av detaljplanen für fiirskola/bostäder. Förberedelser für utbyggnad av
infrastruktur och tomtfürsäljning pågår och inft)r tomtftirsäljningen behöver tomtpriser
fastställas.

Samhällsbyggnadsñrvaltningen ftireslår ett markpris på 165 000 kr für småhustomt och ett
markpris på 80 000 kr ftir per radhusenhet ftir radhus exklusive anläggningskostnad für
vatten och avlopp.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson och David Sharp.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens forslag be slutar kommunfullmäkti ge

att fastställa tomtpris i Sorby, Munktorp till
165 000 kr ftir småhustomt exklusive anläggningskostnad ftir vatten och avlopp
80 000 kr per radhusenhet für radhus exklusive anläggningskostnad ftir vatten och avlopp.

KF$s4
KS$87
Ks au $ 159 Dnr 20201

Budgetuppföljning nr 1, 2020
Budgetuppftiljning nr I efter april månad, innehållande ekonomiskt utfall med prognos till
årets slut samt ekonomisk verksamhetsuppft)ljning, ftireligger.

L
AJNJ-) h
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röprNGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRNOCS PROTOKOLL

Datum

2020-06-15

Vid kommunfullmäkti ge s sammanträde yttr ar si g El izabeth S alomonsson.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att godkänna budgetuppföljning nr I,2020.

KF$s5
KS$88
Ks au $ 165 Dnr20l9l65l

Nybyggnation av förskola i Munktorp, anvisande av medel
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 aft uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningama för att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i Munktorp.

En ny fürskola motsvarande sex avdelningar föreslås byggas på ftlr ändamålet planlagd mark
på fastigheten Sorby 1:6. Vidare ftjreslås att det projekterade underlaget gällande byggnaden
från den nyligen uppftirda fürskolan på Bergtorpet i Kolsva används. Om-projektering krävs
dock gällande marþlanering, bergvärmeanläggning och option på solcellsanläggning m m.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-14 att uppdra till fastighetssamordningen att fullfttlja
projektering och upphandling av en nybyggnation av fürskola i Munktorp enligt före-liggande
ftirslag samt att anvisa 950 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv ftir ändamålet.

Fastighetssamordningen har därefter låtit upphandla nybyggnation av förskola i Munktorp.

Arbetsutskottet beslut ade 2020 -06-02
att arfia CG Åhmans Bygg i Köping AB som generalentreprenör ftr byggnation av fürskola
motsvarande 6 avdelningar på fastigheten Sorby 1:6 i Munktorp
Vid kommunful lmäkti ge s sammanträde y ttr ar si g Elizabeth S alomons son.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att anvisa 37 200 000 kr till ftjrskolebyggnationen i Munktorp med finansiering genom lån.

KF$s6
KS$8e
Ks au $ 171 Dnr2020l

Styrdokument för Köpings kommuns krisberedskap, civilt frirsvar 2019-2022
Föreliggande styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och priori-
teringar ftir arbetet med krisberedskap och civilt fürsvar ft)r perioden2}lg-2122.Det syftar
också till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet genom att involvera styrelse,
nämnder, bolag och fürbund i större utsträckning. Dokumentet beskriver även hur kom-munen

Protokolljusterarnas sign
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rÖpINGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTNNOCSPROTOKOLL

Datum

2020-06-ts

+
avser att fullftilja åtaganden som beskrivs i Overenskommelse om kommunernas
lvisberedskap 2019-2022 ochi Overenskommelse om kommunernas arbete med civilt/örsvqr
20 I 8-2020.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att anta Styrdokument ftir kommunens krisberedskap, civilt fürsvar 2019-2022

KF$s7
KS$e0
Ks au $ 147 Dnr 20201565

Regional utvecklingsstrateg¡ 2030, RUS
Förslag till Regional utvecklingsstrategi 2030 * ett livslvaftigt Vdstmanland genom hållbar
utv e c kl ing ftireligger.

Syftet med strategin är att fortsätta utveckla Västmanlands län till en konkurrenskraftig och
attraktiv plats ftir alla. En plats där man vill bo, leva och verka, etablera füretag eller besöka.

Målområden: - ett välmående Västmanland
- ett tillgängligt Västmanland
- ett nyskapande Västmanland

Strategisk regional beredning beslutade 2020-04-03 att rekommendera länets kommuner att
ställa sig bakom ftireliggande fürslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om
covid-19.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att ställa sig bakom ftreliggande ftirslag till Regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg
om covid-I9

KF$s8
KS$el
Ks au $ 161 Dnr2020l

Ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten, bokslut 2019
Bokslut ftir Köpings kommuns VA-verksamhet 2019 ftireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens fürslag beslutar kommunfullmdktige

att godkänna bokslut 2019 for Köpings kommuns VA-verksamhet.

/àl
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röprNcs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL

Datum

2020-06-ts

KF$s9
KS$e2
Ks au $ 150 Dnr20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 1,2020 från social- och arbetsmarknads-
nåimnden ftireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KF$60

lnterpellation - hur tillämpas 1%-regeln i Köping?
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har i en interpellation till kultur- och folkhälsonämndens
ordftlrande ställt ftilj ande frågor:

L Hur tillämpas enprocentreglen i Köping? Tillhör kommunen den tredjedel av landets
kommuner som följer tumregeln genom att avsätta en procent av byggkostnaden till
konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering?

2. Har kommunen kunskap om de privata byggbolagen som är verksamma i Köping
ftiljer denna tumregel?

Interpellationssvar från kultur- och folkhälsonämndens ordförande, Jonny Clefberg,
ftireligger.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde ytlrar sig Anna-Carin Ragnarsson, Jonny
Clefberg, Elizabeth Salomonsson, Iván Czitrom och Ola Sa¿w.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ft)rklara interpellationen besvarad.

KF$61

Motion, nysatsn¡ng på odlingslotter i Köping
Kristdemokraternas fullmåiktigegrupp har lämnat in en motion med ftiljande förslag;

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 iordningställande av
en snygg avskärmning av området med staket, plank eller planterad häck mot E 18.

Protokolljusterarnas sign
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Kommunfullmäktiqe

SAM MANTNROES PROTOKO LL

Datum

2020-06-t5

Beslut
Kommunfullmäkti ge beslutar

attta upp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

KF $ 62 Dnr 2o2ot

Medborgarförslag - elförsörjning av elrullstol/permobil i Köpings kommun
Ullrich Lütje har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
ordnar en plats ftir laddning av batterier i elrullstolarþermobiler, t ex på Stora Torget.

Beslut
Kommunfu llmåikti ge beslutar

att ta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 63 Dnr 2020t

Medborgarförslag - sänk hastigheten på delar av Barnhemsgatan
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
sänker hastigheten på Barnhemsgatan till 30 km/t mellan Å.gärdsgatan och Torggatan

Beslut
Kommunfullmäkti ge beslutar

attta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 64 Dnt 2020t

Medborgarförslag - cykelbana mellan Köping och Munktorp
Frida Uppsäll har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen gör
det säkrare ftir cyklister och andra motionärer genom att medfinansiera ett bygge av en
cykelbana mellan Köping och Munktorp.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

attta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign
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KOPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRNOCSP NOTOKO LL

Datum

2020-06-15

+
KF$6s
KS $ 103

Tillägg i Gemensamt reglemente för styrelse och nämndersamt i Kommun-
fullmäktiges arbeúsordning för att möjliggöra mötesdeltagande på distans
Kommunallagen medger möjlighet ftir ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige,
kommunstyrelse och nämnder på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om
detta. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverftjring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

För att säkra att den demokratiska beslutsprocessen i Köpings kommun även vid tillftillen då
det inte går eller är låimpligt att samla beslutsfattare på samma plats, förslås att ett tillägg görs
i Gemensamt reglemente ftir styrelsen och nämnderna i Köpings kommun, samt i
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Tilläggen möjliggör distansdeltagande für ersättare och
ledamöter i nämnder och styrelser, likväl som für kommunfullmäktige.

För att säkerställa att distansdeltagandet sker på samma sätt i alla kommunens instanser, likväl
som i enlighet med kommunallagens bestämmelser och intentioner, füreslås kommunstyrelsen
få i uppdrag att arbeta fram ett ftirslag till gemensamt regelverk für distansdeltagandet.
Kommunstyrelsen ftireslås också fä i uppdrag atttafram fürslag till teknisk lösning ftir
distansdeltagande som uppSller kommunallagens krav.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ft)rslag beslutar kommunfullmäktige

att ftiljande tillägg görs under $ 7 i Gemensamt reglemente for styrelsen och nämnder i
Köpings kommun:
"Kommunstyrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl füreligger, sammanträda med
leclamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverftiring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandrapå lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller lj ud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i ftirväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens sekreterare. Ordftjranden beslutar om närvaro får ske på distans.
Styrelsen och nämndema ska särskilt besluta om vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i nämnden."

att ftiljande tillägg görs under $ 8 i nu gällande arbetsordning ftir kommunfullmäktige:
"Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl ftireligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverftiring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i ftirväg anmäla detta till
styrelsens sekreterare. Ordftjranden beslutar om närvaro fär ske på distans. Kommun-
fullmäktige ska särskilt besluta om vad som närmare ska gälla om deltagande på distans."

att kommunstyrelsen Ër i uppdrag attta fram ett förslag till regelverk ft)r digitalt
distansdeltagande vid politiska beslutsmöten i Köpings kommun.

samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ftirslag till teknisk lösning ftr digitalt
deltagande på distans som uppfl'ller kommunallagens krav.

usterarnas signProtokollj
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Kommunfullmäktige
Datum

2020-06-t5

S 47 Motion, se över innehållsförteckningen i våra livsmedel

Förteckn över ledamöter Ersättare Ja

Summa:

Ja : Bifall till kommunstyrelsens ft)rslag om att ftjrklara motionen besvarad

I (1)

Avstår

ñ

'ã
Y

c

-lt

'ã W dk"* oD

David Sharp (M) X
Fredrik Andersson (SD) X
Elizabeth Salomonsson (S) X
Roger Eklund (S) X
Maria Liliedahl (SD) X
Karolina Gloeowska (SD) X
IvânCzitrom (L) X
Ola Saaw (M) X
Andreas Trvee (V) X
Sara Siöblom (V) X
Göran Eriksson (SD) Sören Jakobsson X
Joakim Örvd (SD) X
Bernt Bergsten (C) X
Jenny Adolphson (C) X
Mats Linderen (M) X
Agneta Sellholm (M) X
Anne Tiernbere (S) X
Marie Brohlin (S) X
Jonny Clefbere (S) X
Robert Jansson (SD) X
Mikael Gunnarsson (M) X
Anna Eriksson (S) X
Börie Eriksson (S) X
Shazia Qorbani (S) X
Samuel Gustavsson (SD) X
Anna-Carin Ragnarsson (KD) X
Per Äeren (S) X
Ann-Marie Lundin (S) X
Carl-Inge Westbere (S) X

2t I

Nej : Bifall till motionens att-sats 2 samt att att-sats 1 ska ftirklaras besvarad.

Senast ändrat: 2020-06-1 5


