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rÖpINGs KoMMUN SAM MANTRAOESPNOTOKOLL

Datum

Kommunfullmäktioe 2020-03-30

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30
Med anledning av Coronasmittan har samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
kommit överens om s k kvittning och att antal mandat vid sammanträdet den 30 mars 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, $ 28-30 ,32-40
David Sharp (M), 1:e vice ordftirande , ç 28-29,32-40
Fredrik Andersson (SD), 2:e vice ordftirande, ç 28-29,32-40
Elizabeth Salomonsson (S), 5 28-29, 32-40
Roger Eklund (S), $ 28-29,32-40
Per Andersson (SD), ersättare, ç 28-29,32-40
Ola Saaw (M), $ 28-29,32-40
Andreas Trygg ry), $ 28-30,32-40
Göran Eriksson (SD), $ 28-29,32-40
Mats Lindgren (M), ç28-29,32-40
Sara Sjöblom (V), $ 28-30, 32-40
Anna Eriksson (S), $ 28-29,32-40
Jonny Clefberg (S), $ 28-29,32-40
Joakim Öryd (SD), ç 28-29,31-40
Agneta Sellholm (M), $ 28-29,32-40
lvánCzitrom (L), $ 28-30, 32-40
Marie Brohlin (S), $ 28-29,31-40
Börje Eriksson (S), $ 28-29,32-40
Samuel Gustavsson (SD), ç 28-29,32-40
Mikael Gunnarsson (M), $ 28-29,31-40, ordftirande g 31
Bernt Bergsten (C), $ 28-29,31-40
Ritva Sjöholm (S), $ 28-29,31-40
Per,Ä,gren (S), $ 28-30, 32-40
Vakant (SD)
Anna-Carin Ragnarsson (KD), ç 28-29,32-40
Jenny Adophson (C), $ 28-29,32-40
Ann-Marie Lundin (S), $ 28-30,32-40
Mats Landqvist (S), ç 28-29,31-40
Sani Singh Huttunen (SD), ersättare, ç 28-29, 3 1 -40

övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef, $ 28-29
Jan Häggkvist, ekonomichef, $ 29
Hans Andersson, sammankallande revisor, $ 29-31

Karin Sandborgh Taylor, kanslichef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare
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XÖpINGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Datum

2020-03-30
KF $ 28 Dnr 2020t

Goronainformation
Kommunledningen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen och om hur kom-
munen arbetar für att hindra smittspridning och säkerställa kontinuitet i verksamheterna.

En samordningsgrupp är tillsatt ftjr att koordinera arbetet.

Målbild: - minska smittspridningstakten
- skydda svaga målgrupper
- inte stänga mer än nödvändigt - hâlla igång samhällsviktiga funktioner
- planeringsfokus pâ att sfüerställa kontinuitet i samhällsviÈtiga funktioner

Västmanland: 63bekräftadecoronasmittade
22 personer på sjukhus
2 döda

Beslut
Kommunfullmåiktige beslutar

att notera informationen till protokollet.

KF$29
KS$36
Ks au g 77 Dnr 20201120

Arsredovisning 2O1g för Köpings kommun
Årsredovisning ftir Köpings kommun 2019 ftireligger.

Åretsresultat uppgår till72,7 Mkr ftir kommunen och gl,3 Mkr ftir koncernen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson, Jennv
Adolphson, Anna-carin Ragnarsson, Roger Eklund, Joakim öryd, Göran Eriksson och
Ola Saaw.

Beslut
Kommunfu llmdktige beslutar

att godkåinna årsredovisning ftir Köpings kommun 2019 med,däri gjorda dispositioner
samt att årets resultat ska användas till finansiering av framtida investeringar.
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+ rÖpINGs KoMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL

Kom
Datum

2020-03-30
KF $ 30 Dnr 2020t

Fråga om ansvarsfrihet för samhällsbygg nadsnämnden, utbi ldningsnämnden,
kultur- och folkhälsonäm nden, vård- och- omsorgsnämnden samt ùalnäm nden
för 2019 års förvaltning
Inftir fullmåiktiges sammanträde ftireligger två revisionsberättelser for 2019 vilka båda
tillstyrker ansvarsfrihet för rubricerade nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Hans Andersson, sammankallande kommunrevisor, medverkar och ftiredrar den ena
revisionsberättelsen for 20 19 underteckn ad, av 5 revisorer.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde anmäler David Sharp, Fredrik Andersson,
Elizabeth Salomonsson, Roger Eklund, Per Andersson, Ola S**, Göran Eriksson, Mats
Lindgren, Anna Eriksson, Jonny Clefberg, Joakim Öryd, Agneta Sellholm, Marie Brohlin,
Börje Eriksson, Samuel Gustavsson, Mikael Gunnarsson, Bìmt Bergsten, Ritva Sjöholm,
Anna-Carin Ragnarsson, Jenny Adolphson, Mats Landqvist och Sani Singh Huttunen jäv.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och folkhälso-
nämnden, vård- och omsorgsnämnden och valnämnden samt enskilda ledamöter i dessa
organ ansvarsfrihet für 2019 års ftirvaltning.

Motiv till beslut:
Utifrån revisionsberättelsema görs bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden, utbild-
ningsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden, vård- och omsorgsnåimnden och val-
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

KF $ 31 ¡nr2020t

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, soc¡at- och arbetsmarknads-
nämnden samt överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen för 2019 års
förvaltning
Inftir fullmäktiges sammanträde ftireligger två revisionsberättelser ftlr 2019.

o Revisionsberättelse undertecknad av 5 revisorer, citat:
- "Vi bedömer sammantaget att styrelse och nrimnder i Köpings kommun har bedrivit

verlcsamheten på ett ändqmålsentigt ochfrån ekonomiskiynþunk tillfredsstcillande sätt- vi bedamer rr)kensknperna i allt vrisentligt cir rrittvisande
- Vi bedamer styrelsens och ncimndernas interna knntroll har varit tittrc)cktig- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen ar fr;rentigl med det

fi nan s i e I I a m å I s o m kommunful I m dh i ge upp s t c)l I t
- Vi bedamer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis r)r förenligt

me d de v erks amhetsmål s om fullmciktíge uppstdllt
Vi tillstyrker att fullmähige beviljar ansvarsfrihetför styrelse och nrimnder samt enskilda
ledamöterna i dessa organ.
vi tillstyrker attfullmäktige godtn;nner kommunens årsredovisningfor 201g."

Protokolljusterarnas
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röplNcs KoMMUN SAM MANTNNOES PROTOKOLL

Datum
Kommunfullmä 2020-03-30

Revisionsberättelse undertecknad av I revisor, citat:
"Jag har srirskilt uppmrirksammat att komm unenfortfurande anvrinder sig av Windows 7
vilket enligt min bedömning innebrir en allvarlig lT-scikerhetsrisk. Jag har också kunnat
konstatera att kommunens hantering brister avseende efterlevnaden av GDpR. Enligt min
bedömning har kommunen inte säkerstdllt att det finns erforderlig kompetens inom området
och detfinns ej heller ansvarigJör GDPR utsedda i styrelse och ncimnder

Med ovanstående synpunkter som underlag riktar jag anmärlcning mot kommunstyrelsenft)r
bristande intern kontroll av lT-säkerheten och efterlávnaden av GDpR.
- Jag bedömer sammantaget att styrelse och nrimnder i Köpings kommun, med ovanstående

undantag, har bedrivit verksamheten på ett c)ndamåtsentigt ochfrån ekonomisk synpunkt
t il lfr e ds s t dll ande s dtt

- Jag bedömer rr)kenskaperna i allt vdsentligt är rc)ttvisande' Jag bedömer styrelsens och nämndernas inter;na kontroll har varit tiltrdcklig- Jø8 bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är þrenligt med det
Jì n an s i e I I a mål s o m ko mmunful lmäh i g e uppi ml tt- Jag bedomer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis dr förenligt
m e d de v e r ks amh e t s mål s o m ful I mr)h i g e uppi t at lt

Jag tillstyrker attfullmäktige beviliar antuars¡ihetför styrelse och nrimnder samt enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Jag tillstyrker attfullmciktige godlainner kommunens årsredovisningfr)r 201g.',

Nåir revisorer riktat anmärkning mot en nämnd eller kommunstyrelsen ska kommunfull-
mäktige enligt kommunallagen ta ställning till om även fullmäktige ska rikta anmärkningen
mot styrelsen eller nämnd.

Kommunstyrelsen har till kommunfullmåiktige lämnat in en ftirklaring över revisorns
anmärkning mot deras interna kontroll urn"e.rde lT-säkerheten och efterlevnaden av GDPR.

Av ftirklaringen framgar i huvudsak ftiljande:
Kommunstyrelsen delar inte revisorernas uppfattning att V/indows 7 skulle innebära en
allvarlig risk mot IT-säkerheten. Kommuttetr hur påborjat en uppdatering från Windows 7till V/indows 10 på sgrtl.igl datorer. Uppdateringen har g.rro-iö.t, paltprocent av
kommunens datorer. u*j9 ftirvaltning hãr en utsãdd datiskyddsnanaiaggare och kommun-
styrelsen bedömer attñttkompetens finns ftir att säkerställa efterlevnuããtr av GDpR.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde anmäler Carl-lnge Westberg, David Sharp, Fredrik
Andersson, Elizabeth Salomonsson, Roger Eklund, per Àndersron, õru saaw, Andreas
Trygg, Göran Eriksson, Mats Lindgren, Sara Sjöblom, Anna Eriksson, Jonny-Clefberg,
Agneta sellholm, lvénczifrom, Börje Eriksson, samuel Gustavsson, Anna-carin
Ragnarsson, Jenny Adolphson, per Ågren och Ann-Marie Lundin jäv.

Enligt gällande arbetsordning fullgör Mikael Gunnarsson ordftirandes uppgift i egenskap av
ålderspresident (till dänsteåren äldsta ledamoten).

Mikael Gunnarsson ftireslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt överftlrmyndar-
nämnden i Västra Mälardalen samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet für 2019 års
ftirvaltning

Protokolljusterarnas
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rÖpINGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTnAoes pRoToKoLL

Datum

2020-03-30
att inte rikta anmåirkning mot kommunstyrelsen ftjr bristande intern kontroll av lT-säkerheten
och efterlevnaden av GDPR med kommunstyrelsens ftirklaring som motiv.

Beslut
Kommunfullmåiktige beslutar

att bevilja social- och arbetsmarknadsnämnden samt överfürmyndarnämnden i Västra
Mälardalen samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet ftir 2019 fusftirvaltning
att bevilja kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i kommunstyrelsen ansvarsfrihet
ftir 2019 års ftirvaltning

samt att inte rikta någon anmärkning mot kommunstyrelsen ftir bristande intern
kontroll av IT-sfüerheten och efterlevnaden av GDpR.

Motiv till beslut:
Av kommunstyrelsens ftrklaring framgår att det f,rnns dataskyddshandläggare på varje
ft)rvaltning samt att Windows 7 i sig inte utgör någon allvarlig säkerhetsrisk. Utifrån
revisorns skrivelse och kommunstyrelsens ftirklaring gör kommunfullmäktige bedöm-
ningen att kommunstyrelsen inte brustit i den interna kontrollen avseende lT-säkerheten
och efterlevnaden av GDPR och att någon anmärkning darftir inte ska riktas mot
kommunstyrelsen.

KF$32
KS$37
Ks au g 71 Dnr 2019157

Förvärv av Forum, köpeavtal
Köpings kommun har erbjudits fürvärva Drotten 6 (Forum) av Köpings Godtemplares
byggnadsftirening. Kommunen låimnade 1984 ett ränte- och amorteringsfritt lån samt
kommunal borgen ftlr lan vid en om- och tillbyggnation. Samtidigt garanterades medel ftir
driften av lokalerna i minst 30 år, vilket har fortsatt till idag. Forum är en del av Köpings
kommuns kulturutbud och utgör möjligheter für verksamheter att hyra lokaler.

Förslag till köpekontrakt ftir ftirvËirv av fastigheten Drotten 6 ftireligger tillsammans med
besiktningsprotokoll och skuldebrev.

vid kommunfullmäkti ges sammanträde y ttr ar si g Elizabeth s alomons son.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ft)rslag beslutar kommunfullmåiktige

att godkåinna ftireliggande ftirslag till köpekontrakt avseende ftirvärv av fastigheten
Köping Drotten 6 (Forum).

Protokolljusterarnas sign

t:4{ AF 6u*
Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL

Datum

2020-03-30

+
KF$33
KS$3e
Ks au $ 4l Dnr 20191593

Med borga rförslag - gu pp/hastig hetsbeg ränsn ¡ n g på U I lvi leden
Caroline Pettersson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om gupp eller bulor
vid övergångsställe på Ullvileden.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrel sen.

Arbetsutskottet beslutade 20I9-I1-19 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att med hänvisning till ftireliggande yttrande ftjrklara medborgarfrirslaget besvarat.

KF$34
KS$40
Ks au $ 46 Dnr 20201

Förnyelse av borgensförbi ndelse Komm u n ¡ nvest
Köpings kommun borgensåtagande till Kommuninvest måste ftirnyas med anledning av
preskription och Kommuninvests pågående arbete med samordning av medlemmarnas
borgensåtagande.

Beslut
Enli gt kommunstyrel sens ftirslag beslutar kommunfullmäkti ge

att Köpings kommun bekräftar att ingången borgensftirbindelse av den 14 november 2001
("Borgensfürbindelsen"), vari Köpings kommun åúagit sig solidariskt borgensansvar såsom
für egen skuld für Kommuninvest i Sverige AB:s ("Kommuninvest") ftirpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger ft)reträda Köpings kommun genom att füreta samtliga
nödvändiga åtgärder fiir ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensftirbindelsen
i ftirhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer

att Köpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Köpings kommun den
22 juni20ll, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras für det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensfürbindelsen, alltj ämt gäller

att Köpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Köpings kommun den
22 jttni2}ll, vari Köpings kommuns ansvar für Kommuninvests motpartsexponering
avseende derivat reglerar, alltjämt gäller

samt att utse ekonomichef Jan Häggkvist att für kommunens räkning undertecknaalla
handlingar med anledning av detta beslut.

''"'"r"'ö;^'1"'W 
r tr^*

Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTNAOTS PNOTOKOLL

Datum

2020-03-30

+
KF$3s
KS$41
Ksau$60 Dnr 20191421

Förbu ndsord n i n g för Samord n i n gsförbu ndet Västra Mälardalen, j usteri ng

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, $ 107, att godkänna ftireliggande ñrslag till
reviderad ftirbundsordning fü r Samordningsflorbundet Västra Mälardalen.

En mindre justering av ftirbundsordningen behöver nu göras enligt ftireliggande fürslag.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftlrslag till justering i ftirbundsordning ftir Samordnings-
ftirbundet Västra Mälardalen.

KF$36
KS$42
Ks au $ 74 Dnr 20191340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och service t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom 3 månader. Rapport für kvartal 4,2019 från social- och arbetsmarknads-
nämnden ffireligger.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

Dnr 2019194KF$37

Avsägelse; ersättare i kommunfullmäktige
Jalal Yosufi (V) begär befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att befria Jalal Yosufi (V) ftån uppdraget som ersättare i kommunfullmdktige

samt att hemställa hos länsstyrelsen om ny röstsammanrtikning ftir utseende av ny
ersättare i kommunfullmåiktige
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xöprNcs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

SAM MANTNAOTSPROTOKOLL

Datum

2020-03-30

+
KF $ 38 Dnr 20201

Medborgarförslag - fler papperskorgar
Hillevi Tammaru har låimnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
sätter upp fler papperskorgar, gämamed källsortering.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 39 Dnr 20201

Medborgarförslag - skatepark utomhus
Charlie Vrbanc har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
bygger en skatepark utomhus.

Beslut
Kommunfullmåiktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

KF $ 40 Dnr2020l

Med borgarförslag - tidsbeg ränsade farth i nder på Mal mönvägen
Bengt Larsson har låimnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
sätter upp tillfÌilliga mobila farthinder för att öka säkerheten på Malmönvägen vid
Mellanbadets parkering under sommaren.

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar

attta upp medborgarft)rslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign
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