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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRROTS PROTOKOLL
Datum

2020-10-r5+

KS $ 141

Ks au ç 264 Dnr 20201461

Delårsrapport 2020, Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2020 ffireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftljning ftir tiden
1 januari - 3 1 augusti 2020.

KS $ 142

Ks au $ 235 Dnr 20201465

Projekt tiärrvärmeledni ng till Kolsva
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, VME, har på uppdrag av kommun-fullmäktige
ansvar ftir fiärrvärmeverksamheten i Köpings kommun. bolaget har under vären2020
ftireslagit en investering av en ny överftiringsledning till Kolsva.

Det hnns idag ett överskott av spillvåirme i Köping som kan nyttiggöras i fiärrvärme-
systemet i Kolsva med hjälp av en transiteringsledning. Detta i kombination med att den
nuvarande värmeproduktionskostnaden i Kolsva är relativt hög har initierat en utredning
avseende tekniska och ekonomiska ftirutsättningar ftir en ny transiterings-ledning.

Genom den ny transiteringsledningen kan all värmeproduktion i Kolsva ersättas med
leveranser från Köping.

Den totala investeringen ftir projektet har beräknats till 68 Mkr. Bolaget har som mål att
finansiera projektet med egna medel.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

attlåta genomfüra projekt fiärrvärmeledning till Kolsva.

KS $ 143

Ks au ç 246 Dnr 20201

Reglemente för kommu nstyrelsen
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente ftjr kommunstyrelsen ftreligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande reglemente für kommunstyrelsen.

sign Ì \
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Protokollju Utdragsbestyrkande



röprNGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRAOES PROTOKOLL
Datum

2020-tÙ-t5+

KS $ 144
Ks au 5 247 Dnr 20201

Reg lemente för samhällsbygg nadsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente ftir samhällsbyggnadsnämnden ft)religger

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige

att anfa ft)religgande ftirslag till reglemente für samhällsbyggnadsnämnden.

KS $ 14s

Ks au $ 248 Dnr 20201

Reg lemente för social- och arbetsmarknadsnäm nden
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente für social- och arbetsmarknadsnämnden
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmáktige

att arÍa ftireliggande ft)rslag till reglemente ftir social- och arbetsmarknadsnämnden.

KS $ 146
Ks au 5 249 Dnr 20201

Reglemente för utbildningsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente ftir utbildningsnåimnden füreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftlrslag till reglemente ftir utbildningsnämnden.

KS $ 147

Ks au $ 250 Dnr 20201

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat vård- och omsorgsnämnden ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att artta ftireliggande ftirslag till reglemente für vård- och omsorgsnämnden.
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAOES PROTOKOLL
Detum

2020-10-15

KS $ 148

Ks au $ 251 Drr2020l

Reglemente för kultur- och folkhälsonämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat kultur- och folkhälsonämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen loreslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande förslag till reglemente ftjr kultur- och folkhälsonämnden.

KS $ 14e

Ks au ç 252 Dnr 202014

Motion, inför "Bostad först" i Köpings kommun
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har lämnat in en motion med ftiljande
ñrslag
att snarast infüra "Bostad fürst"-modellen i Köpings kommun

att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen ftir att kunna erbjuda bostäder
enligt modellen

att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen für att utveckla stödteam
kring personer som har bostäder enligt modellen

att vid sidan om "Bostad fürst"-modellen erbjuda härbärge i någon form.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till social- och arbetsmark-
nadsnämnden für yttrande.

Yttrande från social- o ch arbetsmarknadsnämnden ftireli gger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Andreas Trygg, Iván Czitrom, Ola Saaw och
Carl-Inge Westberg att motionens att-satser 1-3 ska ftjrklaras besvarade och motionens

fiärde att-sats ska avslås.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionens ftirsta, andra och tredje att-satser besvarade med hänvisning till
foreliggande yttrande samt att avslå motionens fiärde att-sats.

iï't
Utdragsbestyrkande,r"r"*"rr*rf, sign



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNAOES PNOTOKOLL
Datum

2020-10-15

KS $ 1s0
Ks au $ 240 Dnr 20201267

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 Ågärdsgatan och Torggatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrel sen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-08-1 1 att remittera medborgarftirslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB för yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ lsl
Ks au $ 241 Dnr20201268

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

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-08-1 1 att remittera medborgarftirslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att florklara medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till ftreliggande yttrande.

Protokollju srgn Utdragsbestyrkande
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röprNGS KoMMUN SAM MANTRÄDES PRoTOKoLL
Datum

2020-10-15
Kommunstvrelsen

Rapport; aktuel la motioner och med borgarförslag
Sammanställning över pågående motioner och medborgarft)rslag ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmtiktige

att notera rapporten till protokollet

KS $ 1s2
Ks au $ 261

KS $ 1s3
Ks au $ 255

Dnr 20201149

Dnr20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport für kvartal 2,2020 från social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS $ 1s4
Ks au S 229 Dm 20201461

Delårs ra p port 2020, kom m u nfu I I mäkti ge, komm u nsty relsen och val näm nden
Delårsrapport efter augusti månads utfall2020 för politisk verksamhet ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna delårsrapport2}2} ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
valnämnden.

Protokollju"ffii stg Utdragsbestyrkanden



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Detum

2020-t0-15+

KS $ 1ss
Ks au $ 230 Dnr 20201461

Delårsrapport 2020, kom m u nstyrelsens förvaltn i n gar
Delårsrapport efter augusti månads utfall2020 ftir kommunstyrelsens ftirvaltningar
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna delårsrap port 2020 fü r kommunstyrelsens ftirvaltningar

KS $ 1s6
Ks au $ 265 Dtu 2020llII

Driftbud getu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfa I I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppñljning för Köpings kommun efter
september månads utfall ftireligger.

Efter nio månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets slut
pâ7,4i[l4k<r.

Beslut
Enligt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

KS $ 1s7
Ks au ç 257 Dnr 20201

Förslag om att undanta Stora Aspholmen från kommunalt verksamhets-
område för vatten och avlopp
Kommunens VA-grupp har, efter ftirfrågan från samftilligheten på ön Stora Aspholmen,
undersökt möjligheten att exkludera ön från det kommunala verksamhetsområdet für vatten
och avlopp som beslutades av kommunfullmäktige 2016-11-28. SamfÌilligheten anser att öns
tillgänglighet och VA-standard är begränsad, vilket också bekräftats vid miljöenhetens
inspektion.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson, med stöd av Maria Liljedahl,
bifall till arbetsutskottets fürslag med tilläggsyrkandet; att Köpings kommun gör en ny
utredning flor verksamhetsområdet Norra Mälarstranden utifrån ändrade ftirutsättningar.

Ola Saaw, lvátnCzitrom, Gunvor Sharp och Andreas Trygg yrkar bifall till arbetsutskottets
ft)rslag samt avslag på Adolphsons tilläggsyrkande.

sign
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Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-10-t5+

Ordfüranden frågar efter ledamötemas åsikt beträffande tilläggsyrkandet respektive avslag
av tilläggsyrkandet. Hon finner Saaw m fl avslagsyrkande antaget.

Omröstning begärs.

Omröstning verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer yrkandet om
avslag på tilläggsyrkande röstar ja. Den som stödjer tilläggsyrkandet röstar nej.

9 ledamöter röstar ja och 4 ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga A under $ 157.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar således kommunstyrelsen

att minska befintligt verksamhetsområde für vatten och avlopp genom att exkludera Stora
Aspholmen.

Anna-Carin Ragnarsson begär att få sin mening antecknad till protokollet, se bilaga B under

$ 1s7.

KS $ 1s8
Ks au $ 258 Dnr 20201

Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper, rem¡ss
Köpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemoria om
Kommunalt ansvar ft)r insamling och materialåtervinning av returpapper.

Förslaget i korthet

Förslaget innebär att producentansvaret für returpapper ska upphävas. Ansvaret ftjr att samla
in och material återvinna returpapper läggs på Sveriges kommuner. Kommunerna ska från
den 1 januari2022 tillhandahålla ett system med tillgängliga insamlingsplatser für att samla
in utsorterat returpapper. Kommunerna ska se till att det returpapper som samlas in hanteras
så att materialåtervinning främjas.

Förslag till yttrande från samhäll sby g gnadsftirvaltningen floreli gger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsft)rvaltningens ftirslag till yttrande om att avstyrka
promemorian.

Protokol sign
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Utdragsbestyrkande



röprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-r0-t5+

KS $ 1s9

Fullmakt att föra talan i mål angående fordringar,2O20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att för 2020 úfarda fullmakt for Annelie Pettersson, Ann-Cathrin Björkrot, Sirpa Järvenpää
och Karin Sandborgh Taylor att var ftir sig frira och bevaka kommunens talan i mål
angående fordringar

samt att fullmakten gäller från och med den 1 november 2020.

KS $ 160

Låneförbi ndelser, bemynd igande 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020bemyndiga Annelie Pettersson med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på
kommunens vägnar underteckna ft)rbindelser für upptagande av beslutade lån

samt att bemyndigandena gäller från och med den 1 november 2020.

KS $ 161

Borgen på byggnadskreditiv och övriga borgensåtaganden, bemyndigande 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ft)r 2020bemyndiga Annelie Pettersson med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på
kommunens vägnar teckna borgen på byggnadskreditiv och lån for dels bostadsftirsörjning
och dels samlingslokaler

att likaledes ñr 2020 bemyndiga Annelie Pettersson med Ann-Cathrin Björkrot som
ersättare att på kommunens vägnar teckna borgen på övriga av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen beslutade borgensåtaganden.

samt att bemyndigandena gäller från och med den 1 november 2020.

sign Utdragsbestyrkande



rÖp¡NGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRNOES PROTOKOLL
Datum

2020-t0-t5

KS $ 162

Firmateckning 2020, bemyndigande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, für de sammanhang dåir begreppet firmateckning används, under 2020bemyndiga
kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens vice ordftirande
Roger Eklund, kommunchef Sara Schelin och ekonomichef Annelie Pettersson att två i
ftirening teckna kommunens firma

samt att bemyndigandena gäller från och med den 1 november 2020.

KS $ 163 Dnr2020l

Sammanträdestide r 2021
Förslag till sammanträdestider 2021for kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa fü religgande sammanträdestider 2021 for kommunstyrelsen.

KS $ 164 Dnr2020ll35

Delegations rapport, sam häl lsbygg nadsförvaltn i ngens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under juni, juli och augusti 2020 ftreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollju slgn Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Dalum

2020-r0-rs+

P

KS $ 16s

lnformation om coronapandemin
Regionalt

Ökat antal konstaterat smittade.
Inga patienter på intensivvårdsavdelning. 6 patienter på sjukhus.
Ett dödsfall i regionen denna vecka.
Vårdplatsläget ser bra ut.

Köping

Klustersmitta.

Vàrd- och omsorg
10 smittade brukare (Hagaberg) - 8 på covidavdelning och 2 på sjukhus.
12 smittade personal.
Personalfürsörjningen är problematisk och väldigt ansträngd.

Utbildning
Ingen smittad inom måltidsservice, ftirskolan och gymnasiet.
1 smittade inom grundskolan.

Ovrigt
Anpassningar görs inom fritidsgårdsverksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 166

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 8, 15,22 och29 september
2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 167

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger für anmälan, protokoll fran ungdomsfullmäktige den 8 september och
6 oktober 2020.

sign
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+ rÖpINGs KoMMUN SAM MANTRAoeSpnOTOKOLL
Datum

2020-10-15
Kommu n

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 168

Anmälan av protokoll, Strategisk regional beredning
Föreligger ftir anmälan, protokoll fran Strategisk regional beredning den 4 september
2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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xöprNGs KoMMUN OMRÖSTNINGLISTA 1 (1)

Kommunstyrelsen
Datum

2020-r0-15

S 157 Förslag om att undanta Stora Aspholmen från kommunalt verksam-

hetsområde för vatten och avlopp

Ja : Avslag av tilläggsyrkande

Nej : Bifall till tilläggsyrkande om att göra en ny utredning fÌir verksamhetsområdet
Norra Mälarstranden utifrån ändrade ftirutsättningar.

ul
ìi

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
*eeeFtrk{ünd s
Annika Duàn S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefbere S X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Andreas Trygg V X
Iván Czitrom L X
Jenny Adolphson C X
Maria Liliedahl SD X
Göran Eriksson SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
Börie Eriksson S X
S¡aziaAe*ani s
ÐaridÆu+s+röm S

'A.nna€rikssen s
Fiv€r-\lal€i€ s
lv+ats+indefen M
+eûe+aSel$€fffi M
Sara-Sitlbtem V
t<srt+ngstrÊtm L

KD
P€r+ffiderss€n sÐ
ffi SD
Jehan+ilander sÐ

I 4
c1o

Senast ändrat: 2020-1 O-1 5



3 157 þ

Proto kollsanteckning med anledning av Köpin gs Kommunstyrelses beslut
den 15 okt 2020 i ärendet S 17 om att undanta Stora Aspholmen från
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Som icke tjãnstgorande ersattare på sammantrãdet villjag klargora min
ståndpunkt att jag inte har nagon awikande uppfattning gãllande
Kommunstyrelsens beslut att undanta Stora Aspholmen frãn kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Dãremot anser jag att Kopings kommun bör gora en ny utredning for
verksa m hetsom rådet N orra Malarstra nd utif rå n ã ndrade forutsãttninga r.

Koping 15 oktober 2020

(

Anna-Carin on [rnJ
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