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Pløts och tíd

Beslutønde

Ovrìgø deltøgønde

Justerøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrìfter

Rådhuset, Köping, kl09.00 - 10.30

Elizabeth S alomons son (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Göran Eriksson (SD)

Daniel Holmvin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Marie Persson
Conny Hall
Gun Tömblad
Mikael Norman
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019- 0Z-2O

ordfürande, 5 36-42,44
ordfürande $, 43, vice ordftirande $ 36-42,44
ledamot, ç 36-42,44
ledamot
ersättare

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
Västmanlands Idrottsftrbund, $ 36
kultur-, fritids- och folkhälsochef g 36
samhällsbyggnadschef, g 43
mark- och exploateringschef, $ 43
kommunsekreterare

Parøgraf 36 - 44

Selveterare Ka

Ordforande

Justerande Andreas Trygg
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noef n[und, g 4344
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Dalumftir
anslags nedtagønde

Datumfõr ønslags
appsdttønde

Fö rvoringsp lats jïi r p roto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 36 Dm20l9l

Värdskap för SM-veckan sommare n 2023
Riksidrottsftirbundet söker värdstad ftir SM-veckan sommar en 2023 .

Västerås stad har sökt samverkan med Köpings kommun kring en gemensam ansökan om
arrangörskap2023, då Köping kan erbjuda arenor ft)r exempelvis simning utomhus.

Kostnaden ftir att anordna SM-veckan beräknas uppgå till 8 miljoner kronor. Kostnaden
delas proportionellt mellan Västerås och Köping, vilket ftir Köpings del skulle innebåira
2 miljoner kronor.

SM-veckan omfattar ett 50-tal olika idrotter, varav ca25 o/o skulle affangeras i Köping.
Tänkt tävlingsvecka: 1:a eller 2:a veckan i augusti 2023.

Förslag på event- och tävlingsområde i Köping: Kristinelunds sportfrilt.

Kultur-, fritids- och folkhälsonåimnden ställer sig positiva till ett gemensamt värdskap ftir
SM-veckan 2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen for beslut.

En eventuell ansökan ska inlämnas till Riksidrottsftirbundet senast den 12 apri|2}l9.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att avrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott ska ske under projektets
gång.

Ks au $ 37 Drtr 20191

Gemensamma ersättningar ¡nom samverkan Bibliotek i Västmanland
I arbetet med samverkansprojektet Bibliotek i Västmanland kommer folkbiblioteken i låinet
under 2019 att ansluta sig till ett gemensamt biblioteksdatasystem. Förslag om gemen-
samma ersättningar ffireligger.

Kultur-, fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2019-01-29 att godkänna förslag om
gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i Västmanland och överlämna
ärendet till kommunstyrelsen fiir fastställande.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna fürslag om gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i
Västmanland.

Protokollju ''nh- Utdragsbestyrkande
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Norr Mälarstrand, information efter domslut
Tekniska kontoret informerar om det domslut som meddelades fredagen den 15 februari
2019 angäende sjöftlrlagt VA-ledning till Norr Mälarstrand.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 39 Dnr 20191

Mälarenergi Elnät AB, information
Kommunledningskontoret informerar om Mälarenergi Elnät ABs utredningar angående
ftirlagslånen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 40 Dnr20181268,269

Rapport om e¡ verkställda beslut enligt socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till 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
verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 4,2018 från social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 41 Dnr 20191

Mälardalsrådet; Mälarting och Rådsmöte
Mälarting: 9-10 maj 2019 i Örebro. Ärets tema: Globala trender.
Rådsmöte: fredagen den l0 maj kl 12.00-13.00 på Conventum i Örebro

Protokollj^w\ sign K Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bevilja arbetsutskottets ordinarie ledamöter och samt kommunens ledamöter och
ersättare i Mälardalsrådet deltagande i Mälarting 2019

samt att anmälan sker till kommunledningskontoret ftir samordning.

Ks au $ 42 Dnr 20191

Goompanion Västman land, årsstämma
Commpanion Västmanland avser att genomftira sin ordinarie årsstämma den 9 maj 2019,
kl 14.00-16.00.

Medlemmarna ombeds utse ombud till ståimman.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Ks au $ 43 Dnr 2018/351

Köpekontrakt för del av fastigheterna Bergtorpet l:3 och l:4 i Kolsva
Kommunstyrelsens arbetsutsko tt 20 I 8-0 5 -29 :

Förvärv av del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4

Köpings kommun planerar nybyggnation av en ftjrskola på delar av fastigheterna
Bergtorpet 1:3 och 1:4 i Kolsva. De båda fastigheterna åigs av Köpings Bostads AB.
Den aktuella mark¡an uppgår till ca 5 092 kvm och är värderad till ca 750 000 kr.

Arbetsutskottet beslut ade 2018 -05 -29 :

att uppdra till stadsarkitektkontoret att genomftira fastighetsregleringarna mellan
kommunen och Köpings Bostads AB enligt fiireliggande ftirslag

att uppdra till stadsarkitektkontoret att i samband med överftiringarna ta hänsyn till,
kontrollera och eventuellt j ustera fasti ghetsgränserna, så att strategiskt viktiga
områden/¡or kvarstår i kommunen ägo

samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att återkomma med slutgiltigt ftirslag
inklusive en kostnadssammanställning.

Stadsarkitektkontorets ftirslag till köpekontrakt avseende del av fastigheterna Bergtorp
l:3 och 1:4 ftireligger.

Vid arbetsutskottets sammanträde anmäler Elizabeth Salomonsson och Ola Saaw jåiv
och utgår.

Protokollj usterarRas
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godktinna ftireliggande köpekontrakt i vilket Köpings kommun fürvärvar del av
fastighetema Bergtorp 1:3 och l:4 ftir en köpeskilling av 750 000 kronor med finansiering
via kommunens likvida medel.

Ks au $ 44 Dnr 20191

Tidplan för målarbetet
Förslag på tidplan für arbetet med att ta fram nya mål ftlr Köpings kommun ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godktinna ftireliggande ftirslag på tidplan ftir arbetet med att ta fram nya mål ftir
Köpings kommun.
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