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Datum

2019-03-05

Kommu nstvrelsens arbets uts kott

Pløts och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Roger Eklund (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordfürande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Ovriga deltagande

Sara Schelin
Jan Häggkvist

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
konsult, Hamnprojektet, $ 54
kommunsekreterare

kl 09.00

-

11.30

Christer Nordling
Håkan Nicander

Kajsa Landström

Justerare

Pørøgrøf 45 - 54

Ola Saaw

Justeríngens tid och
pløts

Köping, Rådhuset, 2019 - 03 -0b

Underskrìfter
Selcreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

0rgan

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-05

anslags
uppsöttande
DatumJör

Fö rvøringsp lats

Datumft)r
anslags nedtagønde

ft)r proto ho llet gf1flskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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röplNcs KoMMUN

Datum

2019-03-0s

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau$45

Dnr 20191

Exploateringstidplan, information
Ä¡endet utgår.

Ks au $

46

Dnr 20191

Arsredovisning 2018 för Köpings kommun
,Å¡sredovisning ftir Köpings kommun 2018 skickas separat
Kommunens resultat 2018 uppgår

till

75,4 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning ftir Köpings kommun 2018 med däri gjorda dispositioner
samt att överlåimna till kommunstyrelsen att ftireslå vad årets resultat ska anvåindas till.

Ks au $

47

Dnr 20191

Ombudgeteringar t¡ll 2019, driftanslag
Nämnder och ftlrvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i driftbudgeten fran 2018 till2019 med totalt 120 000 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av driftanslag medges enligt nämnders och ftirvaltningars ftirslag.

Ks au $

48

Dnr 20191

Ombudgeteringar t¡ll 2019, investeringsanslag
Nämnder och ftjrvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten från 2018 till20l9 med totalt 816 730 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nämnders och fürvaltningars
ft)rslag.

Protokolljusterarnas s

,&

Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN

Datum

2019-03-0s

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

49

Drr

20191

Utökning med modullokaler vid Elundskolan
utbildningsnämnden

-

hemställan från

Utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen med önskemål om tillftilliga modullokaler vid Elundskolan i awaktan på en ny grundskola.
Utbildningsnåimnden skrivelse ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utreda förutsättningama ftir att tillskapa grundskolemoduler motsvarande två klassrum med placering i anslutning till Elundskolan
samt att utreda om leasing eller inköp av moduler är mest kostnadseffektivt och praktiskt.

Ks au $
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Dnr 20191

g ti I I avfa I Is taxa 2020, rem ¡ssyttra n d e
Enligt Miljöbalken ska det ft)r varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ftir att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige i varje
Fö rs

I

a

medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

VafabMiljö har översänt ftirslag om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunema.
Tekniska kontoret har granskat ftirslaget
foreliggande ftirslag till remissyttrande.

till

nya taxor från och med 2020 ochutarbetat

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
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Dnr 20191

Lag om tobak och liknande produkter - ansvar¡g nämnd samt rev¡der¡ng av
reglemente
Den I juli 2019 träder en ny lag i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och liknaden produkter
Med anledning av den nya lagstiftningen, som innebär att kommunen tillsammans med
polisen ansvarar ftir den omedelbara tillsynen på försäljningsstället, behöver kommunen
utse ansvarig nämnd ftir lagens efterlevnad.
Idag ansvarar social- och arbetsmarknadsnämnden ftir efterlevnad av tobakslagen och alkohollagen. Mot bakgrund av likheterna mellan dessa lagar och den nya lagen fürefaller
det rimligt att samma nämnd även får ansvaret für efterlevnad av lagen om tobak och lik-
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Utdragsbestyrkande
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nande produkter, beträffande ftlrsäljningsställen. Det är också
ansvar som tillstånds- och tillsynsmyndighet.

rimligt att samma nämnd får

Ansvar ftir efterlevnad vad gäller rökfria miljöer enligt tobakslagen ankommer det idag på
miljökontoret och bör rimligen så också göra enligt den nya lagen.
Förslag på revidering i social- och arbetsmarknadsnämnden reglemente füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att utse social- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarig ftir efterlevnad av Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Ansvaret omfattar dock inte efterlevnaden
av rökfria miljöer
samt att anta füreliggande ftirslag
marknadsnämnden.

Ks au $
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till reviderat reglemente für social- och arbets-

Dnr 20191

Avgift för borgerlig vigsel i Köpings kommun
Antalet borgerliga vigslar ökar och i samma takt ökar administrationen. Dessutom ökar
antalet par utan Köpingsanknytning som efterfrågar vigsel.
Köpings kommun erbjuder kostnadsfri borgerlig vigsel.
Manga kommuner har börjat ta ut en administrativ avgift für borgerlig vigsel, och då i
ftirsta hand ftir par som inte är skrivna i kommunen. Flera kommuner tar ut en lägre avgift
ftir par skrivna i kommunen och en högre avgift ft)r par från annan kommun. Avgifterna
varierar från 500 kr till 1 000 kr.

Kommunledningsfiirvaltningen ftjreslår att Köpings kommun från och med den l januari
2020 tar ut en avgift på 500 kr per vigsel i de fall då inte någon av parterna åir folkbokftjrda i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommun från och med den 1 januari 2020 tar ut en avgift på 500 kr per vigsel
i de fall då inte någon av parterna är folkbokftjrda i Köpings kommun.

Ks au $

53

Dnr 20181123

Arsstämm a 2019, Mälarhamnar AB
Aktieägarna i Mälarhamnar AB kallas till årsstämma måndagen den
kl 10.00, på hamnkontoret i Köping.
Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ñr 2018.
Protokolljusterarnas s

Utdragsbestyrkande
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11 mars 2019,
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KÖPINGS KOMMUN

SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Datum

2019-03-05

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2019 är Roger Eklund (S) med Shazia
Qorbani (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkänna arsredovisningen fttr 2018 med tillhörande resultat- och balansräkning samt
bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir 2018 års räkenskaper
att godkänna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition
samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $

54

Dnr 20191

lnformation från möte med Sjöfartsverket
Kommunchef och konsult ftir hamnprojektet informerar från möte med Sjöfartsverket.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj usterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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