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Plats och tíd

Beslutande

Ovriga deltagønde

Justerøre

Justeríngens tíd och
plats

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kI09.00 - 10.15

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge V/estberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Elin Granberg
Gun Törnblad
Mikael Norman
Anita Iversen
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019- Al-n

Selcreterare Landström

Ordfarande

Justerande Andreas Trygg

ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
VA-chef, $ I
samhällsbyggnadschef
mark- och exploateringschef
planchef
kommunsekreterare

Parøgrøf I-10

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sømmuntr¡idesdøtum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-01-15

DatumJör anslags Datumfir
uppstittonde ansløgs nedtagande

Förvarìngsp lats fr)r pruto kollet g¡1dskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ I Dnr 20191

lnformation om arbetet med Norr Mälarstrand
Tekniska kontoret informerar om arbetet med Norr Mälarstrand vid sammanträdet.

Besked från Mark- och miljödomstolen angående verksamhetsområde väntas den l5 mars
2019. Detta inneb¿ir ett ars fiirskjutning av projektet då sjöledning endast får anläggas
under perioden 1 september - 31 mars.

Pågående arbete: 
.3:Îijiffi:l1i:-":i'#L1;:i,ii"Îå3iflffiåïåTi.*,.,,'a",.'g

Dialog med Stora Aspholmen.

An läggni n gstaxan - Kammarrätten
- Prövningsrätt meddelades i december
- Kommunens överklagande ska gå ut på remiss
- Kommunen bereds möjlighet att yttra sig
- Dom väntas under vären2019

Beslut
Arbetskutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$2 Dm20l9l

Ansökan om s k avtrappningsstöd gällande partistöd
Miljöparitet de gröna ansöker om partistöd2}Ig, s k avtrappningsstöd.

Kommunallagen 4 kap. 29 g:

"Kommuner och landsting far ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier ftir
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som åir representerade i fullmäktige och som är
juridisk person. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige frir vilken en
vald ledamot är fastställd. Partistöd fär ges också till ett parti som har upphört attvara
representerat i fullm¿iktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde."

Beslut
Arbetskutskottet ftireslår kommunstyrelsen filreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala grundstödet,9 395 kronor ftir år 2019, till miljöpartiet ftir att täcka eventuella
awecklingskostnader.

Protokollju sterarfìas

'ffi1

^r
Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 3 Dnr 20191

Underrättelse om beräknat underskott20lS för gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
Kommunledningskontorets underrättelse om beråiknat underskott20lS ftireligger

Beslut
Arbetskutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 4 Dnr 20181652

Motion, upprustning av Hagens lP
Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion med ftiljande ftirslag;

- att befintlig utrustning på Hagens IP snarast rustas upp
- att utreda möjligheten att komplettera nuvarande motionsspår med en längre slinga
- att utreda möjligheten att komplettera löparspåret med elbelysning
- att tillsammans med t ex skola, ftirskolor, füreningar, boende i Kolsva utreda framtida
behov på idrottsplatsen i Kolsva.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-1I-26 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetskutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till kultur-, fritid- och folkhälsonämnden att utreda upprustning av Hagens IP
och återkomma med ftirslag i samband med budgetberedningen.

Ks au $ 5 Dnr 20181653

Motion, inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun
Jenny Adolphson (C) har lÈimnat in en motion med ftirslag attinrâtta ett parlamentariskt
organ i Köpings kommun med uppgift att diskutera demokratifrågor och andra ftir
kommunen strategiskt viktiga frågor ftir att få med ytterligare synpunkter innan ett åirende
är fÌirdigberett ftir beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-l I-26 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetskutskottet beslutar

att remittera motionen till de politiska partigrupperna representerade i kommunfullmäktige
ftir yttrande senast 2019-06-30.

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 6 Dnr 20181654

Motion, upprustning av lekplats vid Alunda i Kolsva
Anne Tjernberg (S) och Christian Nålberg (S) har låimnat in en motion med ftiljande
ftirslag;

- att Köpings kommun satsar på en upprustad lekplats vid Ålunda i Kolsva
- att lekplatsen ska innehålla lekmöjligheter ftir alla
- att satsningen gärna kan ske tillsammans med lokala ftiretag på orten.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetskutskottet beslutar

att remittera motionen till tekniska kontoret ftir yttrande.

Ks au $ 7 Dnr 2018/600

Medborgarförslag - utöka flexlinjen till Munktorp
Elisabeth Andersson har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att utöka
flexlinjen till Munktorp; äldreboendet Sorbygården, kyrkan och gärna fler platser.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-l I-26 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetskutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarft)rslaget med hänvisning till att sträckan Munktorp-Köping redan
trafikeras av kollektivtrafik.

Ks au $ 8 Dnr 20181656

Medborgarförslag - lokalisera m¡l¡öförvaltningen till Kolsva
Sven Olof Karlsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att lokalisera
miljöñrvaltningen till Kolsva. Lämplig fastighet är f d Kommunhuset.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-11-26 attta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetskutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget med hänvisningen att miljökontoret ska överftlras till Västra
Mälardalens Myndighetsfü rbund.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 9 Dnr 20181125

De le gati o ns ra p po rte r, stadsa rkitektko nto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under december 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au $ l0 Dnr20l9l

Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting; Kompetenssatsning
för förtroendevalda och tjänstemän
Information om Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse med regeringen
om ett kompetenslyft ftir ökad digital kompetens hos ledning i kommuner, landsting och
regioner ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


