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KöPrNcs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRNOCS P NOTOKOLL
Datum

2016-tt-t7

2 (tt)

KS $ 189

Ks au $ 285 Dnr 20161739-012

Verksam hetsplan och bud g et 2017, stadsarkitektkontorets markavdel n i n g

Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for stadsarkitektkontorets markavdelning
ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna stadsarkitektkontorets markavdelnings verksamhetsplan och budget för 2017

Verksam hets pla n och bud g et 2017, stadskansl iet
Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for stadskansliet ft)religger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkåinna stadskansliets verksamhetsplan och budget for 2017

KS $ 190

Ks au $ 286

KS $ 191

Ks au 6 287

KS $ 192

Ks au $ 288

Dnr 20161738-012

Dnr 20161740-012

Dnr 20161741-012

Verksam hetsplan och bud g et 2017, tekn iska kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for tekniska kontoret skickas separat.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna tekniska kontorets verksamhetsplan och budget for 2017

Verksam hetsplan och bud g et 2017, d rätsel kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for drätselkontoret skickas separat.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna drätselkontoret verksamhetsplan och budget för 2017.

P rotokolljustera¡q/s
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KOPINCS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-Ir-r7

3 (11)

+

KS $ 193

Ks au 6 268 Dnr 20161704-450

Renhållningstaxa för Köpings kommun 2017
Föreliggande ft)rslag till renhållningstaxa ftir Köpings kommun 2017 bygger på samma
grundprinciper i taxekonstruktionen som tidigare år. Taxan består av en fast avgift ftir
frnansiering av fasta kostnader samt en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna für
hämtning och behandling av matavfall och brännbart avfall. Därutöver innehåller taxan
separata avgifter for tilläggstj änster.

Taxan ska stimulera hushållen till att lämna sitt matavfall till insamling och därmed
bidra till produktion av bland annat biogas som kan nyttjas som fordonsbränsle.

Föreliggande ftirslag innebär en ökning av taxenivån. Avgiftsökningen beror främst på
ökade kostnader ftir insamling och transport i ftirhållande till uttagna avgifter für verk-
samhetsåre t 20 I 6 samt av Kommunalförbundet VAFABMiIj ö aviserade ko stnads-
ökningar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till renhållningstaxa för Köpings kommun 2017.

KS $ 194
Ks au $ 283 Dnr20l6l747-359

Verksamhetsområde för vatten och avlopp
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma det verk-
samhetsområde inom vilket vattentj änster behöver ordnas.

Verksamhetsområde ftir allmän vattenfürsörjning och avlopp inom Köpings tätort
ftireslås utökas med område vid Svalvägen samt område vid Barrskogsgatan och delar
av Pelarskogsgatan enligt ftireliggande ftirslag.

Verksamhetsområde i östra delen av kommunen, Norra Mälarstranden, omfattande
vattentjänsterna vatten och spillvatten füreslås bildas för områdena; Stäudd, Bergudden,
Galten, Bastviken, Lilla och Stora Sandviken, Berghagen, Tavsta Hage samt Stora
Aspholmen, enligt ftireliggande fürslag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att utvidga bef,rntligt verksamhetsområde samt bilda nytt verksamhetsområde ftir vatten
och avlopp i Köpings kommun enligt ftireliggande ft)rslag.

Protokollj sign Utdragsbestyrkande
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2016-11-17

4(11)

KS $ 195
Ks au $ 284 Dttr 20161742-346

Ny anläggningstaxa för vatten och avlopp i Köpings kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att anta ny anläggningsavgift för vatten och
avlopp inom kommunens verksamhetsområde från och med den 1 februari 2016.

Då signalerades också att justering av taxan kommer att ft)reslås i två steg, ett under
2016 och ett steg under 2011.

Förslag till utformning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp från och med
denl januari 2017:

s
)

5.1 För bostadsfastighet Dagens taxa Föreslagen taxa

Avgift utgår per fastighet med

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S, och Df

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S, och
Df.

c) en avgift per m'tomtyta

d) en avgift per bostadsenhet

$ 6.1 För övrig fastighet

Avgift utgår per fastighet med

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S, och Df

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning fórbindelsepunkter för V, S, och
Df.

42 100

moms

52625 67 360 84200

31 600 39 500 50 560 63 200

31:60 39:50 50:40 63:00

21 000 26 250 33 600 42000

Dagens taxa Föreslagen taxa

r Exkl
moms

Exkl
moms

lnkl
moms

lnkl
moms

84200

63 200

Exkl
moms

lnkl
moms

42 100 52625

31 600 39 500

c) en avgift per m'tomtyta 45:00 56:25 90:00

V = dricksvatten S = spillvatten (avlopp) Df = dagvatten, fastighet (regnvatten)

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Karl Ingström på ftiljande tillägg till
arbetsutskottets ft)rslag:

- att ftir fastighet med befintlig enskild anläggning erbjuder kommunen att
anläggningsavgift kan fürdelas på årliga betalningar.

Roger Eklund yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag samt avslag på Ingströms tilläggs-
yrkande.

Ordftiranden frågar efter ledamötemas åsikt beträffande tilläggsyrkande, bifall
respektive avslag. Hon finner Eklunds avslagsyrkande antaget.

moms
Exkl

67 360

50 560

72:OO

Protokollj usteraqnBs sign
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRAOCSP ROTOKOLL
Datum

2016-tr-17

s (11)

:J

Omröstning begärs och verkställs enligt godkåind ordning som lyder; Den som stödjer
avslagsyrkandet röstar ja och den som stödjer Ingströms ftirslag röstar nej.

12 ledamöter röstar ja och 1 ledamot röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 195

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att arfia ftireliggande ftirslag till anläggningstaxa ftir vatten och avlopp inom
kommunens verksamhetsområde från och med 1 januari 2017.

KS $ 196

Ks au $ 289

Medarbetarpolicy för Köpings kommun
Stadskansliet har, ftir att få ett tydligt och enhetligt medarbetskap i kommunen, arbetat
fram ftireliggande ftirslag till Medarbetarpolicy ftir Köpings kommun.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att arfia ftireliggande fürslag till Medarbetarpolicy ftir Köpings kommun.

KS $ 1e7
Ks au ç 269 Dnr 20161720-106

Policy för Köpings kommun och dess bolag
Stadskansliet har utarbetat ftirslag till ny Policy för Köpings kommun och dess bolag.
Nuvarande policy anto gs av kommunfullmäktig e 2004-04-26 och har reviderats
avseende ftirändringar av kommunens övriga policys och ftirtydliganden avseende
beredskap ftir krishantering.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fastställa policy ftir Köpings kommun och dess bolag enligt ftireliggande ftirslag.

srgn

ff"i

Dnr 20161765-020
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röprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRROCSPROTOKOLL
Datum

20r6-tt-t7

6(11)

KS $ 198

Ks au $ 270 Dnr 20161724-106

Nya ägardirektiv för Köpings Bostadsaktiebolag
Drätselkontoret har utarbetat ft)rslag till nya ägardirektiv ñr Köpings Bostadsaktie-
bolag, KBAB. Direktiven ¿ir tänkta att i tillämpliga delar även gälla ftir dotterbolagen
KBAB Service AB och Köpings Kabel TV AB.

Att fastställa särskilda ägardirektiv ftir ett bolag är frivilligt och syftar till att i olika
avseenden ftlrtydliga och konkretisera ägarens avsikter med bolaget och ägarens
ft)rväntningar på bolagets verksamhet.

Ägardirektiven avses att gallatill och med den 31 decemb er 2019 eller till den tidigare
tidpunkt från vilken kommunfullmäktige kan finna anledning att utftirda nya eller
kompletterande direktiv.

Vid framtagandet av nya ägardirektiv har samverkan skett med styrelsen ftir Köpings
Bostadsaktiebolag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftlreslå kommunfullmäktige

att fastställa ägardirektiv ftjr Köpings Bostadsaktiebolag enligt ftireliggande ftirslag.

KS $ 199

Ks au $ 291 Dnr 20161743-107

Ny bolagsordning för Mälarenerg¡ Elnät AB
Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny bolags-
ordning für Mälarenergi Elnät AB.

Andringarna loranleds i första hand av ändringar i Kommunallagen som bland annat
innebär att ändamålet for bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit
att göra bolagsordningarna enhetliga.

Översyn och ändrin gar har skett i samverkan med bolaget och övriga delägare.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande fürslag till bolagsordning fiir Mälarenergi Elnät AB.

Protokollju Utdragsbestyrkandesign
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KOPINCS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

20t6-tt-17

7(11)

'il

KS $ 200
Ks au ç 292 Dnr 20161744-107

Ny bolagsordn¡ng för Mälarhamnar AB
Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny
bolagsordning ftir Mälarhamnar AB.

Ändringama ftiranleds i första hand av ändringar i Kommunallagen som bland annat
innebär att ändamålet ftir bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit
att göra bolagsordningarna enhetliga.

Översyn och ändringar har skett i samverkan med bolaget och övriga delägare.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande förslag till bolagsordning ftir Mälarhamnar AB.

KS $ 201

Ks au ç 293 Dnr 20161745-107

översyn av ägardirektiv för Mälarhamnar AB
Mälarhamnar AB är ett delägt bolag som ägs av Västerås stad, 55o/o, och Köpings
kommun,45oá.

Föreliggande översyn av ägardirektiv ftir Mälarhamnar AB är ftiranledd av ny
mandatperiod. Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen ftir
Mälarhamnar AB och Västerås stad.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ffireliggande ftirslag till ägardirektiv ftir Mälarhamnar AB.

KS $ 202
Ks au $ 271 Dnr 20161427-10l

Medborgarförslag - stängsel kring hundbadet på Malmön
Isabelle Arsova har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag på att kommunen
stängslar in och märker upp hundbadet på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Protokoll
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAOTS P NOTOKOLL
Datum

2016-It-17

8(r1)

+

Arbetsutskottet beslutade 2016-08-16 att remittera medborgarfürslaget till kultur- och
fritidsnämnden für yttrande.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden ñreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarforslaget.

Medborgarförslag - röjning i kommunal skog i Kolsva
Äke Ytterberg har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag pä attkommunen röjer i
skog i del av Ekbacken 25:l i Kolsva.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-08-16 att remittera medborgarförslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftjrklara medborgarfürslaget ftir besvarat med hänvisning till ftreliggande yttrande.

KS $ 203
Ks au ç 294

KS $ 204
Ks au S 290

Dnr 20161508-101

Dnr 20161619-019

Fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2016 informerades om att kom-
munstyrelsens ordfürande i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har ftirklarat sin
avsikt om ftirdjupad mellankommunal verksamhet i en avsiktsförklaring. Kommunerna
erbjuder sig att fungera som ett "pilotområde" i enlighet med intentionerna i den kom-
mande statliga utredningen om den framtida kommunstukturen.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att Köpings kommun ställer sig bakom den avsiktsförklaring om ftirdjupad samverkan
som inlämnats

Protokolljuste 'ffi
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Kommunstvrelsen

SAMMANTRAOESPNOTOKOLL
Datum

2016-lt-r7

e(11)

att kommunchefen får i uppdrag att initiera de utredningar som kan bli aktuella med
anledning av styrgruppens beslut

samt att beslutat gäller under ftirutsättning att Arboga och Kungsörs kommuner fattar
likalydande beslut.

KS $ 20s
Ks au S 267 Dm 20161703-379

Samordnad energi- och klimatrådgivning i Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner 2017

Förslag tillöverenskommelse mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommuner om
samarbete ftir samordnad energi- och klimatrådgivning 2017 ftireligger.

Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner tecknade 1999 ett avtal om en gemensam
energirådgivning ñr de tre kommunerna. Avtalet har reviderats och ftirlängts vid fyra
tillfÌillen att gälla samordnat med beslutade bidragsperioder fram till och med år 2016.

Riksdagen har beslutat om en ny förordning att gälla fran och med 1 juli 2016 ftir bidrag
ftir den kommunala energi- och klimatrådgivningen under eff àr 2017 .

Stadsarkitektkontoret i Köping har haft en samordnande roll, administrerat verksam-
heten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat till energimyndigheten. En person
har varit anställd på heltid på stadsarkitektkontoret ftir att ansvara für energi- och
klimatrådgivning i de tre kommunerna. !änsten är vakant från och med årsskiftet
201612017. En ny rådgivare planeras anställas av stadsarkitektkontoret i Köping under
fürutsättning att statsbidrag bevilj as.

Beslut
Enligt arbetsutskottet fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ftireliggande ftirslag till överenskommelse om kommuner i samarbete für
samordnad energi- och klimatrådgivning

samt att bemyndiga stadsarkitekten att ftr Köpings kommuns räkning underteckna
avtalet.

KS $ 206 Dm 2016/

Delegationsrapporter, tekn ¡ska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
2016-07-01 - 2016-09-30 gällande transportdispens och lokala trafikftjreskrifter
fnireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Protokollj sign
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Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL
Datum

2016-rr-r7

10 (1 1)

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 207

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 11 och25 oktober 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 208

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 27 september 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 209

Anmälan av protokoll, kommunala handikapprådet
Föreligger for anmälan protokoll från kommunala handikapprådet den 5 september
20t6.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet

tgns
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röprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRNOTS PROTOKOLL
Datum

20t,6-tr-r7

11 (1r)

KS $ 210

Val av ledamöter och ersättare i politiska samverkansgrupper i regionen
2017
Kommunfullmåiktige utsåg 2016-09-26 Elizabeth Salomonsson (S) och Ola Saaw (M) till
ledamöter i den strategiska regionala beredningen.

Infür starten av den strategiska regionala beredningen är 2017 inrättar landstingsstyrel-
sen på prov tre politiska samverkansgrupper under perioden 2017-2018. Grupperna ska
ha ñljande uppdrag:

- En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom
området hälsa, vård och omsorg.

- En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom
området socialtjänst, skola och vård.

- En grupp som ska hantera regionala kulturfrågor.
(Styrgruppens fürslag: En grupp som ska hantera regionala gränsöverskridande
frågor som rör kultur och idrott).

Samverkansgrupperna består av 14ledamöter och 14 personliga ersättare. Varje kom-
mun utser en ledamot och en personlig ersättare. Regionen utser 3 ledamöter. Den
personliga ersättaren deltar då ordinarie ledamot är ftirhindrad.

Kommunstyrelsen har att utse 1 ledamot och I personlig ersättare till respektive sam-
verkansgrupp.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Roger Eklund (S), med Tobias Hellberg-Söderhäll (S) som personlig ersättare,
till gruppen som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom området
hälsa, vård och omsorg

att utse Roger Eklund (S), med Andreas Trygg (V) som personlig ersättare, till gruppen
som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom området social-
tjänst, skola och vård

samt att utse Jonny Clefberg (S), med Mats Landqvist (S) som personlig ersättare, till
gruppen som ska hantera regionala kulturfrågor.

srgn
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xöprNcs KoMMUN
on¡RÖSTruINGLISTA

Datum

2016-rr-r7

1 (1)

-i
Kommunstyrelsen

S 195 Ny anläggningstaxa för vatten och avlopp i Köpings kommun

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börie Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Tryeg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sham M X
Jenny Adolphson C X
Karl Ingström L X
Karolina Glogowska SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
¿.bdufaerbani s
Ukik*a*ssen S
IvaarirLarin S
+nne-+iembe+e S
I{ans-,A,nderssen S
SaraSitiblem V
DanietAJ<ervalt l4P
*+areus++a+tef€n M
Aene+aSet+hel+n M

c
KD

RsbertJanssen SÐ
sÐ

12 1

d

ñ

q

.9

t
^tÈ

5
ë

Ja:
N"j:

Avslag på tilläggsyrkandet

Bifall till tilläggsyrkandet; att flor fastighet med befintlig enskild anläggning
erbjuder kommunen att anläggningsavgift kan fordelas pä ärliga betalningar.

'rl
{,i

Senast ändrat: 2016-1 1-17


