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Plats och tid

Beslutønde

Ovrìga deltagønde

Justerare

Justerìngens tid och
plats

Underskrìfter

Selcreterare

OrdJörande

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 09.50

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

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

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019-45 "A7

Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

ordfÌirande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, ç I2I -124
planchef, $ 121

mark- och exploateringschef, S 122-124
kommunsekreterare

Parøgrøf I2l- 128

ANSLAGSBEVIS
Organ

Ssmmantrlidesdatum

Datumfir anslags
uppsdtlande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-05-07

Datumför
anslags nedtagande

Fö rvaringsp løts fù p roto kollet gtadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg
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Ks au $ 121 Dnr20l9l

Avfal ls pla n 2020-2030, rem issyttrande
Enligt Miljöbalken ska det ftir 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 fullmåiktige i
varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Renhållningsordning ska innan beslut ställas ut i respektive kommun ftir samråd under
minst 4 veckor. I samband med utställningen bereds även respektive kommun möjlighet att
lämna synpunkter på renhållningsordningen.

Förslag till Avfalls plan 2020 -2 03 0 ftireli g ger/skickas separat.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut ftireliggande ftirslag till Avfallsplan
2020-2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalftirbund i minst fyra
veckor under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen
till samhällsbyggnadsnämnden für yttrande.

Samhallsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissyttrande fiireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom föreliggande yttrande, fttrtydligat med vid sammanträdet redovisade
synpunkter.

Ks au ç 122 Dnr 20191

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2020 medftr
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år innan den nya avgälds-
perioden börjar.

128 småhustomträtter är aktuella ftir reglering. Företeckning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet och överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag.

6 UtdragsbestyrkandeP srgn
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Ks au $ 123 Dnr20l9l

Re g I e ri n g av tomträttsavgä ld fö r ve rksam hetstomträtte r
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2020 medftir
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år innan den nya avgälds-
perioden börjar.

3 verksamhetstomträtter är aktuella ftir reglering; Loke 1, Domherren 3 och Ögir 9.

Beslut
Arbetsutskottet fcireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet och överlämna åirendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag.

Ks au S 124 Drc 20191

Eventuellt markförvärv
Samhällsbyggnadsftirvaltningen redogör for ärendet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet och uppdra till samhällsbyggnadsftirvaltningen att
handlägga ärendet enligt vid sammanträdet skisserade riktlinjer.

Ks au $ 125 Drtr 20191

Rapport och kunskapsunderlag från Mälardalsrådet om kompetens-
försörjning och styrning av högre lärosäten
Rapport och ett kunskapsunderlag som tillsammans bidrar med kunskap om den högre
utbildnings roll ftir Stockholm-Mälardalsregionens kompetensftirsörjning ftireligger.

Rapporterna skickas med e-post.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

P rotokol liusteralñas siorrtoroKot\usrcr#ul 
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Ks au $ 126 Dnr 2018/

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce till v¡ssa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den I juli 200s (LSS), skyldighet
att till Inspektionen für vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 1,2019 från social- och arbetsmark-
nadsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au 5127 Dnr 2018/

Ars redovisn i n g 2018, VafabM i ljö Kom m u nalförbu nd
Årsredovisning 20 1 8 ftir VafabMiljö Kommunalförbund fttreligger

Årsredovisningen skickas med e-post.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna VafabMiljö Kommunalft)rbunds årsredovisning ftir 2019.

Ks au $ 128 Dnr20l9l

Fören i ngsstäm ma 2019, Västma n lands Tol kservice ekonom isk fören i n g
Västmanlands Tolkservice kallar till ftjreningsstämma fredagen den24 maj20lg,klockan
10.30 på Stadshuset i Västerås

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018 innefattande resultat- och balans-
räkning.

Ombud vid fiireningens stämmor under 2019 är Anna Eriksson (S) med Roger Eklund(S)
som ersättare.

Handlingarna skickas med e-post.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra till ombudet

att godkänna årsredovisning med resultat- och balansråikning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2018 års räkenskaper och ftirvaltning

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

Protokollj '."ft"i Utdragsbestyrkandesign


