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Hamnprojektet; ombyggnation av Köpings hamn, etapp 3
För att ftirbereda Köpings hamn ftr framtida större fartyg och ökade godsmängder be-
höver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväli hamnbassänger som i
kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät. En florstudie har genomfürts som
underlag ftir beslut om återgärder i hamnen. Hamnprojektet är indelat i fyra investerings-
perioder.

Etapp 1: - projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga für ammoniakledning, nya
hamnytor samt fürberedande arbeten inom anläggningsytan für mudder-
massor.

Kommunfullmdktige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor ftir genom-
ftirande av projektering av etapp I i Köpings hamn enligt ftireliggande fiirslag med
finansiering via lån.

Etapp 2: - bygg- och projektledning ftir entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre langkaj

- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.

- byggnation av reningsanläggning för dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca 11 000 m'upplagsytor på YARAtomten.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att anvisa 65 000 000 kronor för genom-
fürande av ombyggnation av hamnen i enlighet med etapp 2 med finansiering via lan.

Etapp 3: - ftrdjupning av farled och hamnbassäng i Köpings hamn
- entreprenader: - anläggande av vallar for solidifiering

- byggnation av provisorisk kaj
- anläggande av körvägar
- system für awattning av Sjötullen
- muddring
- solidifiering

Kalkylerad kostnad fiir etapp 3:238 miljoner kronor

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att anvisa 238 miljoner kronor ftlr genomftirande av ombyggnation av Köpings hamn i
enlighet med ftirslag ftir etapp 3 med finansiering via lån

samt att beslutet ska kunna omprövas i det fall Hjulstabron inte omfattas som ett inves-
teringsobjekt i "Nationell plan für transportinfrastrukturen 2018-2029" med en bygg-
start som möjliggör ftir ny Mälarmax att trafikera Mälaren är 2023 i enlighet med vad
som framgår i tecknad Avsiktsftirklaring mellan Trafikverket, Sjöfartverket, Region
Västmanland, Västerås stad och Köpings kommun.
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Övergripande översyn av måltidsfunktionerna i Köpings kommun
Kommunfullmäktige gav i budgetbeslut for2016 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
en samordning av köken i Kolsva. Stadskansliet lät genomfiira utredningen som bl a
resulterade i kommunstyrelsens arbetsutskott20lT-02-28 beslutade att ge stadskansliet i
uppdrag aftläta genomfüra en övergripande översyn av måltidsfunktionema i kommunen.

Stadskansliet har med trjälp av extern, oberoende konsult (Cafe Catering Consultants Group)
låtit genomftira en övergripande översyn av måltidsfunktionerna i Köpings kommun.

Utredningens rationaliseringsfiirslag i korthet (Organisk rationalisering, alt 1):

- Barn- och utbildningsnämnden/måltidsservice ges ett totalansvar ftir kom-
munens hela måltidsverksamhet

- Ett totalt kvalitetssäkringsprogram tas fram och implementeras
- Ett utbildningsprogram für personalen tas fram och implementeras
- Implementeringen av kommunens kostdatasystem (MASHDIEs) fullftiljs
- Uppfttljning beträffande produktivitet, kostnader m m ska ske löpande ftir att

snabbt kunna vidta konigeringar vid awikelse från budget och prognos
- Menyval planeras bättre
- En informationskampanj genomftirs für att begrtinsa onödigt svinn
- En gemensam kostpolicy ftir Köpings kommun arbetas fram

Utöver utredningens ftirslag ftireslår stadskansliet, med hänvisning till det ursprungliga
uppdraget om att utreda samordningen av köken i Kolsva, att Städets kök i kommundelen
awecklas. Städets tillverkningsvolym ft)reslås omftirdelas till Malmaskolans kök, Kol-
trastens ftirskola samt till den planerade ftjrskolan på Bergtorpet l:4 på 6 avdelningar.

Stadskansliets redogörelse ftir ärendet med bifogad måltidsutredning ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med berörda näm-
nder påbörja och genomfüra utredningens ftirslag enligt altemativ 1 (organisk
rationalisering)

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med berörda näm-
nder se över och komplettera utrustningen i Malmaskolans kök så att köket klarar
den ökade volymen som uppstår i samband med aweckling av Städets kök

att ge kommundelsnämnden i uppdrag att komplettera befintligt mottagningskök på
Koltrastens ftirskola ftir omställning till tillagningskök

att ge stadskansliet i uppdrag att i projekteringen av den nya planerade ft)rskolan på
fastigheten Bergtorpet | :4 låtta planera fü r ett tillagningskök

att ge kommundelsnämnden i uppdrag att i samverkan med fastighetsägaren, Köpings
Bostads AB, planera ftir och aweckla restaurang Städets kök

samt att ge barn- och utbildningsnåimnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommun-
delsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen återrapportera budgetmässiga netto-
effekter av ftlrslagen infür kommande år.
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Utökning av gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör med Hallstahammar och Surahammar
Hallstahammars och Surahammars kommuner har inkommit med forfrågan/ansökan om
medlemskap i gemensamma överftirmyndarnåimnden Köping, Arboga och Kungsör fran
och med l januari 2019.

Gemensamma överftirmyndamämnden Köping, Arboga och Kungsör ställer sig positiva
till Hallstammars och Surahammars fürfrågning/ansökan samt till en utökning av
gemensamma nåimnden till fem medlemskoÍrmuner.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna Hallstahammars kommuns och Surahammars kommuns ansökningar om
medlemskap i gemensamma överftirmyndamämnden Köping, Arboga och Kungsör

att gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör ffir i uppdrag
att ta fram fürslag till nytt reglemente, avtal, budget och verksamhetens organisation

samt att besluten gäller under ftirutsättning att samtliga medlemskommuner fatlar
motsvarande beslut.

KS$19
Ks au $ 18 Dnr20l8l57

Arsredovisning 2OlT,stadskansliet
Å.rsredovis ning 20 17 ftir stadskansliet ftireli gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2017 fiir stadskansliet.

KS$20
Ks au $ 29 Dnr 2018157

Arsredovis n i n g 2017, d rätsel kontoret
Ä.rsredovis ning 2017 ftir drätselkontoret ftireligger

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna årsredovisning 2017 ftir drätselkontoret.

Protokollj ustelâ.rnas
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Arsredovisning 2017, tekniska kontoret
Ärsredovis ning 2017 ñr tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2017 ftir tekniska kontoret.

KS$22
Ks au $ 17 Dnr 2018157

Ars red ovis n i n g 2017, stadsa rkite ktko nto rets m a rken het
Årsredovis ning 2017 ftir stadsarkitektkontorets markenhet ftireligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftlrslag be slutar kommunstyrelsen

att godkrinna årsredovisning 20 1 7 fü r stadsarkitektkontorets markenhet.

KS$23
Ks au $ 20 Dnr 2018157

Arsredovisn i n g 2017, kom m u nfu I lmäktige, kom m u nstyrelse och val näm nd
Årsredovis ning 2017 fü r kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd ftire-
ligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2017 ftir kommunfullmfütige, kommunstyrelse och val-
nämnd.

Protokol Utdragsbestyrkandesign
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Arsredovisn i ng 2017, gemensam överförmyndarnäm nd för Köpi n g,
Arboga och Kungsör
Å¡sredovisning2}lT ftir gemensam överfürmyndarnämnd ftir Köping, Arboga och
Kungsör ftlreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2017 ftir gemensam överfürmyndarnåimnd ftir Köping,
Arboga och Kungsör

KS$2s
Ks au $ 31 Dnr20l8l69

Uppföljn i ng av intern kontrol I plan 20'17

Enligt riktlinjerna für intern kontroll ska resultatet av uppftiljningen redovisas under
januari månad påftiljande år. Uppftiljning av internkontrollplan 2017 ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna uppftiljning av internkontrollen ftir 2017.

KS$26
Ks au $ 27 Dnr 2018/68

Genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2017,
återrapportering
De fem vattenmyndighetema har beslutat om åtgärdsprogram ftir vattenfürvaltnings-
cykeln 2016-2021. Programmen riktar åtgärder till 1l centrala myndigheter och till
samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomftira de myndighetsspecifika
åtgärderna ska myndigheter, länsstyrelser och kommuner årligen rapportera till de fem
vattenmyndigheterna om genomflorandet av åtgärderna.

Miljökontorets ftirslag till åtenapportering från Köpings kommun ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna ftireliggande återrapportering till vattenmyndigheternaav 2017-ëxs
åtgärder i Köpings kommun.

srgn
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Slutbetänkandet SOU 2017:88, Utredning om en stärkt minoritetspolitik.
Nästa steg? Del 2, yttrande
Utredningen redovisade delbetänkandet "Nästa steg? Förslag ftir en st?irkt minoritets-
politik", SOU 2017:60, i juni 2017. Samtidigt ftirlängdes utredningsens uppdrag für att
bland annat analysera om den finlandssvenska gruppen i Sverige ska erkännas som en
nationell minoritet. Fler frågor har tillkommit under utredningen gång, varav två är mer
centrala;

- bör Sverige utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan)

- överväga behovet av åtgärder ftir att ftirbättra kvalitativa data om de nationella
minoriteterna

Utredningen SOU 2017:88 presenterar konkreta förslag som på sikt ska ge en bättre och
mer fungerande minoritetspolitik i Sverige.

Stadskansliets ftirslag till ¡trande över fijrslagen i SOU 2017:88 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att godkänna ftireliggande remissvar gällande SOU2017:88, Slutbetänkande av
utredningen om en stärkt minoritetspolitik.

KS$28
Ksau$23 Dnr 2018/58

Utbifdnings- och övningsplan för krisberedskap i Köpings kommun 2018
Förslag till utbildnings- och övningsplan ftir krisberedskap i Köpings kommun 2018
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande ftirslag till utbildnings- och övningsplan ftir krisberedskap i
Köpings kommun 2018.
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Delegations rapporter, tekn ¡ska kontoret
Förteckning över beslut gällande transportdispens, dispens fran lokal trafikftireskrift och
lokala trafikftireskrifter under perioden 2017 -10-01 - 2017 -12-3 1 foreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$30

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 16 och 30 januari 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$3r
Ksau$6

Medarbetarundersökning 2017, rapport
Hösten 2017 genomfürdes en medarbetarundersökning bland samtliga anställda i
Köpings kommun. Personalkontoret deltar vid sammanträdet och redogör für re-
sultatet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet
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