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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Plats och tíd

Beslutønde

Ovrìgø deltagande

Justerøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrífter

Selveterare

OrdJörande

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.40

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Peter Söderman
Gun Törnblad
Mikael Norman
Anita Iversen
Kajsa Landström

Maria Liljedahl

Köping, Rådhuset, 2019- DA{4

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
revisor, PWC, $ 55
stadsarkitekt, $ 57-58
mark- och exploateringschef, $ 57
planchef g 58
kommunsekreterare

Parøgrøf 55 - 62

Salomonsson

rfuà
Justerande Maria Liljedahl

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammøntrlidesdatam

Datumfir anslags
uppsöttande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-03-12

Datumtör
anslags nedtøgande

Förvaringspløts för proto kole/ Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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SAMMANTRAOCS PROTOKOLL
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Ks au g 55 Dnr 20191

Bolagsorganisation, information
Revisor från PV/c deltar vid sammanträdet och informerar om Èirendet.

Varft)r bolagisering: - lagstiftning
- finansiering
- konkurrensutsatt verksamhet
- samverkan
- avyttring
- effektivi sering, särredovisning, ko stnadskontroll, fokus

+
Affrirsmässig verksamhet
Regler avseende roller och ansvar
Särredovisning
Fokus

Öta¿ administration
Ny styrning
Insyn
.Å,tergång

Flytt av ägarstyrning
Ny beslutsnivå
Insyn
Administration

Varftir koncernbildning: - skatteoptimering
- ägarstyrning
- samordning och optimering
- finansiering - koncernbidrag

+
Plattform för ägarstyrning
Tydlig ägarroll, styrning
Samordning, synergier
Resultatutjämning

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

Ks au g 56 Dm 20I9l

Ham n projektet, i nformation
Kommunledningskontoret och tekniska kontoret informerar om ärendet vid
sammanträdet.

Rapport "Hamnprojektet 2018" är sammanställd - distribueras separat.

Studiebesök i Köpings hamn inplanerat till den 23 apÅ|2019.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

Protokollj usterarla's

wt
sign

w
Utdragsbestyrkande
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+

Ks au $ 57 Dnr 20191

Exploateringstidplan, information
Samhällbyggnadsftirvaltningen informerar om exploateringstidplan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

Ks au $ 58 Dnr 20191

Planbesked och planuppdrag för Spinnaren 4 m fl i Köpings tätort
Spinnfast AB har inkommit med en begåiran om planbesked ftir fastigheterna Spinnaren
4 och 6 vid Ringvägen/Hantverkaregatan. Företaget önskar planåindring som medger
byggrätt ftir handel där gällande plan anger småindustri, samt fürändrad byggrätt ftir
handel och annan verksamhet, såsom drivmedelsförsäljning, där planen idag medger
handel, kontor och småindustri. Ansökan omfattar även in- och utfart mot Ringvägen
där det enligt gällande plan är infartsftirbud.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att ett positivt planbesked kan lämnas i syfte
att möjliggöra ftir detaljhandel samt att pröva möjligheten ftir verksamheter och driv-
medel. En trafikutredning behöver göras für att pröva möjligheten till fträndrad in- och
utfart.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att lämna ett positivt planbesked

samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan ftir fastigheterna
Spinnaren 4 och 6 ftir att planlägga ftr i huvudsak detaljhandel.

Ks au $ 59 Dnr 20191

Driftbud getu ppfölj n i n g efter februari må nads utfa I I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
februari månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på 9,5 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Protokollju srgn w Utdragsbestyrkande
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SAMMANTNÄOCS P ROTOKOLL
Datum

2019-03-t2
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Ks au g 60 Dnr 20191

Fö rs la g ti I I avfa I ls taxa 2020. rem ¡ssyttra n de
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående
av Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ft)r att fafrarnAvfallsplan och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige
i varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

VafabMiljö har översänt ft)rslag om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna.

Tekniska kontoret har granskat ftirslaget till nya taxor från och med 2020 ochutarbetat
ft religgande ftirslag till remissyttrande.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till ¡trande kompletterat med justeringar
redovisade vid sammanträdet.

Ks au g 6l Dttr2}l9l
Drogkontroller i skolorna, förslag från ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmriktige har Ëtt signaler om att drogftirsäljning ftirekommer både i och/
eller i nåirheten av nâgra av kommunens skolor och att nyttjandet av droger har gått ner i
åldrarna.

Ungdomsfullmfütige menar att besök av polis med narkotikahund inne i skolornas
lokaler och utanftir, både skulle fungera som en markering samt vara ett effektivt sätt
ftjr skolan att arbeta brottsftirebyggande mot droger.

Ungdomsfullmdktige ftireslår att kommunstyrelsen lyfter frågan om brottsfürebyggande
arbete i skolan genom regelbundna besök av polis med narkotikahund.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bjuda in ungdomsfullmäktige, rektor ftir Ullvigymnasiet samt Polisen till ett
kommande arbetsutskottssammanträde ftir vidare dialog

samt att översåinda ungdomsfullmäktiges ftirslag till Polisen.

Protokolljusfe¡4rnas

YþI
sign

\t"
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 62 Dnr 20191

Arsstämma2019, Köpings Bostads AB och KBAB Service AB
Köpings Bostads AB med dotterbolag kallar till arsstämma torsdagen den 21 mars 2019,
kl 13.30 i KBAB's lokaler på Sveavägen 18.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2019 är Jonny Clefberg (S) med Eivor
Valcic (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning fttr 2018 med koncernresultat- och koncernbalansrlikning
samt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet ftir 2018 års
räkenskaper och ftirvaltning

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Protokorrjuste1ryflsrgn

Nr
Utdragsbestyrkande


