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Plats och tíd

Beslutande

Ovrìga deltagande Erscittare

Jasterare

Globen, Forum, klockan 14.00- 1 5.30

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Roger Eklund (S), v ordf Ivá'nCzitrom (L)
Annika Duàn (S) Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge Westberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Samuel Gustavsson (SD), ersättare
Nats Lindgren (M), ersättare

Ijdnstemän och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef
Gustaf Olsson, kvalitetsstrateg, $ 57
Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschet $ 66
Camilla Nilsson, näringslivschef, g 66
Sofie Ä.ström, kommunikationsansvarig, $ 66
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrøfer 57 - 68

Justeringens tid och
plats

Underskrifter
Selcreterare

Ordförande

Justerare

Carl-Inge Westberg

Rådhuset, Köping, 2020- 04-7J

4-d!*.**

Carl-Inge

SA

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammanträdesdstum

Datumför ønslags
uppsiìttande

Justeringen har tiltkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2020-04-t6

2020- Døtumför
anslags nedtøgande

F ö rv a r in g sp I at s fö r p r o to ko I I et g¡af,skansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Bjömberg

2020-
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KS$57
Ks au g 101 Dnr20tBl63Z

Styrmodell för Köpings kommun
Förslag på ny styrmodell för Köpings kommun arbetats fram. Det nya förslaget är en
vidareutveckling av nuvarande styrmodell som antogs i maj 2012. Målstrukturen har
justerats och modellen bygger på Tillitsdelegationens betänkande.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige

att anta ftreliggande styrmodell ftir Köpings kommun

KS$s8
Ks au $ 109 Dnr 2020llll

Driftbud getu ppfölj n i n g efter mars må nads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter
mars månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter tre månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 4,8 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

KS$se
Ks au $ 102 Dnr 20201143

Avgift för kollektivtrafik - förslag till ny prissättning, yttrande
Kollektivtrafikftirvaltningen i region Västmanland genomför en utredning i syfte att ta
fram beslutsunderlag för framtida prismodeller, produkter, försäljningskanaler och
zonstrukturer. Utredningen har kommit fram till tre i alternativ på pris- och zonindel-
ning. Köpings kommun har fått möjlighet attyttra sig över de olika alternativen.

Kommunledningsförvaltningens ftirslag till yttrande föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ftirorda alternativ 1.
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Datum
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KS$60
Ks au $ 103 Dnr 2020193

U nderlag för kom mande Trafi kförsöri n i n gsprog ram oc h Lä nstransportp ta n
Region Västmanland har begåirt in synpunkter från Köpings kommun kring de viktigaste
målpunkterna i kommunen, hur kollektivtrafîken fungerar till de viktigaste målpunkterna
samt brister och behov på den nationella respektive regionala infrastrukturen.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ftireliggande förslag till underlag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att lämna fdreliggande underlag från Köpings kommun infür kommande Trafikforsörj-
ning spro gram o ch Länstransportplan for Västmanlands län.

KS$61
Ks au $ 104 Dnr2020lt47

Uppföljning av ¡ntern kontroll 2019
Enligt Riktlinier for intern kontroll ska resultatet av årsuppftljningen redovisas
Kommunstyrelsen ska även ftilja upp nämndernas uppfoljning av respektive
internkontrollplan

Uppftiljning av intern kontroll 2019 föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ftireliggande uppföljning av intern kontroll 2019

KS $ 62 Dnr 2020h35

Delegations rapport, sam häl ls byg g nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsförvaltningens
markenhet februari 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

sign
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Datum

2020-04-t6

KS$63

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 10, 17,24 och 31 mars 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$64

Anmälan av protokoll, Brottsförebyggande rådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från Brottsftrebyggande rådet den 11 mars 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$6s

Anmälan av protokoil, ungdomsfullmäktige
Föreligger för anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 1g mars 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 66 Dru 20201119

Coronainformation
Kommunledningen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Inriktning: Stärka vården, bemanning och utrustning
Stödja näringslivet
Planera för att den rådande situationen kan påverka psykisk ohälsa

Målsättning: Minska spridningstakten
Hålla igång samhällsviktig verksamhet

Köping: Läget stabilt men anstråingt.
Interna utbildningar inom vård- och omsorg

Protokolljuste ,WJ sign Utdragsbestyrkande
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rÖpINGs KoMMUN SAM MANTNNOCS P ROTOKOLL
Datum

2020-04-16
Kommu lsen

Skola/förskola
Studentbalen inställd - resonemang kring studenten pågår
Stegvis återgång till undervisning på Ullvigymnasiei 

-
Natthem fürbereds inom förskolan

Vàrd- och omsorg
Förhöjd sjukfrånvaro
FRG (Frivilliga resursgruppen) avlastar hemtjänsten med inköp till brukarna
En,kökstjänst på varje enhet inom äldreotnroigen ft)r att avlastã vårdpersonal
Rekrytering av vårdutbildad personal
svårt att på frivillig basis fa medarbetare att vårda smittade brukare
skyddsutrustning - ftilj er Region västmanlands rekommendationer
Positivt: många som hör av sig och vill hjälpa till!

Näringsliv
Stöd till det kommunala näringslivet
Många mindre företag har det besvärligt

Kommunikation
Tillförlitliga källor
Information på olika språk

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$67
Ks au $ 113 Dnr 20201

Särskilda insatser för de lokala företagen med anledning av coronapandemin
Avgifter och fakturor titt Köpings kommun
Möjlighet för füretag att ansöka om anstånd med att betala avgifter, hyror och fakturor till
Köpings kommun eller kommunala bolag.

Möjlighet för leverantörer att fà betatt tidigare av kommunen
Kommunen erbjuder att tidigareläggabetãhingsdatum för fakturor från leverantörer med
start den 1 april.

Utese rvering ar och b utiker

{.ye1te1tir markupplåtelse tas bort och det finns möjtighet atr omgående ansöka om
tillstånd för en uteservering.
Butiker får ha florsäljning utanftir sina butikslokaler utan att betala någon avgift. Varje butik
har ansvar für att tillgodose tillgänglighet och säkerhet.

Tillsyn
Kommunen drar ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och
miljöbalken.

Protokol**wi sign
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Kommunstvrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-04-16

Arrangemang
Bokade anangemang kommer kommunen i möjligaste mån skjuta fram istället frjr att
avboka.

Erbjuda kommunens gymnasieerever mat frän tokata restauranger
Erbjuda gymnasieelever med distansutbildning, folkbokftiráa i t<<ipings kommun, aif via
QR-kod (eller kuponger) hämta lagad mat från lokala restauranger. En portion mat per
dag mellan kl 1 1.00 och 13.00 moi uppvisande av eR-kod och ikollegiìimation.

Föreningsstöd
Vid sammanträdet füreslår Jonny Clefberg att f<ireningsstöd ska utbetalas 2020 med
motsvarande belopp som 2019, utan att foreningarna tehöver redogöra för planerad
verksamhet.

Beslut
Enligt arbetsutskottets Ítirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna särskilda insatser för de lokala füretagen

att erbjuda kommunens gymnasieelever lagad mat från lokala restauranger enligt
foreliggande förslag

samt att utbetala föreningsstöd2020 med motsvarande belopp som 2019, utan att
foreningarna behöver redogöra für planerad verksamhet.

KS$68
Ks au $ 1 14 Dnr 2020/

Budgetprocessen 2O2O

Med anledning av coronapandemin finns ftrjande altemativ:

1' Budgetprocess enlig plan, d v s budgetberedning 13-14 maj och budgetbeslut i
kommunfullmäktige I 5 juni.

2. Budgetberedning i september - fullmäktigebeslut i oktober3' Budgetberedning på KS-dag arna I4-I5 oktob", - fullmäktigebeslut 30 november.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

attskjuta på budgetprocessen till hösten 2020 medbudgetberedning i samband med
inplanerade KS-dagar 14-15 oktober och beslut i komm-unfullmakti-ge 30 november
att budgetberedning 13-14 maj utgår

att nyttja 14 maj till en ekonomidag ft)r kommunstyrelsen

samt att styrelse och nämnder tar beslut om respektive nämnds budgetförslag enligt
ursprunglig plan.

Protokollj*"w1 sign
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