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Ks au § 11

Dnr 2014/351-373

Nätkoncession för ny 137kV kraftledning mellan Forsbyboda, Lindesberg,
och Kolsva, yttrande
Vattenfall Eldistribution AB har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen
om tillstånd att bygga och driva en ny 137 kV kraftledning i luft- och markkabelutförande mellan företagets befintliga ledning vid Forsbyboda i Lindesbergs kommun och
transformatorstationen i Kolsva.
Syfte: förstärka det befintliga regionnätet i området Frövi – Lindesberg – Hovsta –
Kumla. Behovet har uppkommit genom den pågående ombyggnaden av stamnätet, som
innebär att det krävs förstärkningsåtgärder i regionnätet för att få en fungerande helhet.
Ledningen avses gå genom skogsmark i nordvästra delen av Köpings kommun, norr om
sjöarna Oppäsen och Skedvisjön. Här anläggs den som luftledning. På en sträcka av 200
meter över åkermarken närmast transformatorstationen i Kolsva utförs ledningen som
markförlagd kabel.
Energimarknadsinspektionen har översänt ansökan till Köpings kommun för yttrande.
Ansökan återfinns på www.ei.se/2015-103609
Förslag till yttrande föreligger.
Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets förslag beslutar arbetsutskottet
att inte ha något att invända mot att tillstånd lämnas till Vattenfall Eldistribution AB att
bygga och använda en ny 137 kV kraftledning inom Köpings kommun mellan kommungränsen till Lindesbergs kommun och Kolsva i Köpings kommun (nätkoncession för
linje) i enlighet med ansökan daterad 2015-11-26
samt att överlämna stadsarkitektkontorets yttrande till Energimarknadsinspektionen
som eget yttrande.

Ks au § 12

Dnr 2015/809-249

Förnyelse av nätkoncession för 130 kV dubbellinje mellan Husta 3:13 och
Ställverket 1 i Köping, yttrande
Mälarenergi Elnät har en 130 kV dubbelledning, 7403AX, som går mellan mottagningsstation vid Ullvi på fastigheten Husta 3:13 (där Mälarenergi Elnät tar emot el från
Vattenfalls regionnät) och fördelningsstation på fastigheten Ställverket 1. Nätkoncession för luftledningen erhölls i augusti 1975 och ledningen togs i drift i november 1975.
Koncessionen löpte ut 2006-06-18.
Mälarenergi Elnät ansökte 2004 om förnyad koncession för ett antal ledningar. Köpings
kommun yttrade sig 2004-06-08, KSau § 193, över fyra ledningar, bl a den nu berörda,
7403AX, och framförde till Mälarenergi Elnät att förnyad koncession inte bedömdes
medföra några betydande olägenheter. Regeringen beviljade 2007 områdeskoncession
för övriga ledningar, men beslutet omfattade inte 7403AX.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

2 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mälarenergi Elnät har 2015 lämnat in en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen
om nätkoncession för linje som ska gälla tills vidare för 7403AX. Inga förändringar av
ledningen är planerade och rätten mot fastighetsägarna att behålla ledningen är tryggad
genom ledningsrättslagen.
Länsstyrelsen beslutade 2014-08-21 att en förnyelse av nätkoncessionen inte kan antas
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. 4 §.
Energimarknadsinspektionen har översänt ansökan till Köpings kommun för yttrande.
Ansökan återfinns på www.ei.se/2008-100360
Förslag till yttrande föreligger.
Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets förslag beslutar arbetsutskottet
att inte ha något att invända mot att tillstånd lämnas till Mälarenergi Elnät för fortsatt
användning av den befintliga kraftledningen 7403AX mellan Husta 3:13 och Ställverket
1 (nätkoncession för linje)
samt att överlämna stadsarkitektkontorets yttrande till Energimarknadsinspektionen
som eget yttrande.

Ks au § 13

Dnr 2016/

Markärende, tomträttsavgälder
Stadsarkitektkontoret informerar om pågående arbete med reglering av tomträttsavgälder.
Stadsarkitektkontoret återkommer med ett konkret förslag.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.

Ks au § 14

Dnr 2016/

Gestaltning av rondell Torggatan/Tunadalsgatan, information
Tekniska kontoret informerar om plan för cirkulationsplats i korsningen Torggatan/
Tunadalsgatan/Glasgatan samt förslag på ändrad trafiklösning vid Midgårdsparkeringen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 15

Dnr 2016/

Gestaltning av Klockaregårdens lekplats vid Bivurparken, information
Tekniska kontoret informerar om planerna på ett sagotema för Klockaregårdens
lekplats, ”Drottning Filippa och enhörningen”.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 16

Dnr 2016/

Arbetet med lekplatsen Bronsspännet på Marieberg, information
Tekniska kontoret informerar om planerna på en tekniklekplats i samarbete med Volvo.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 17

Dnr 2016/110/181

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar. I överenskommelsen
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap framgår därför att kommunerna
ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen.
Styrdokumentet utgår främst från de behov av åtgärder som identifierats under arbetet
med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men omfattar även behov av åtgärder
som identifierats vid exempelvis inträffade händelser och övningar.
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden. Styrdokumentet
följs därefter upp under första kvartalet varje år i samband med kommunuppföljningen
som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt
Länsstyrelsen Västmanland.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till Styrdokument för Köpings kommuns arbete med
krisberedskap 2016-2018.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 18

Dnr 2016/125-042

Årsredovisning 2015, politisk verksamhet
Årsredovisning 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden samt
gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisning 2015 för den politiska verksamheten.

Ks au § 19

Dnr 2016/124-042

Årsredovisning 2015, stadskansliet
Årsredovisning 2015 för stadskansliet föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisning 2015 för stadskansliet.

Ks au § 20

Dnr 2016/118-042

Årsredovisning 2015, tekniska kontoret
Årsredovisning 2015 för tekniska kontoret föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisning 2015 för tekniska kontoret.

Ks au § 21

Dnr 2016/101-042

Årsredovisning 2015, drätselkontoret
Årsredovisning 2015 för drätselkontoret föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisning 2015 för drätselkontoret.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 22

Dnr 2016/

-042

Partistöd – redovisning 2015 samt utbetalning 2016
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd för
innevarande år, efter att partierna redovisat att föregående års stöd har använts för det
ändamål det är avsett för.
Partiernas redovisning av 2015-års partistöd föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningarna för 2015 och bevilja samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige partistöd för 2016.

Ks au § 23

Dnr 2016/

Utredningsuppdrag; sammanhållet cykelnät mellan Köping, Arboga och
Kungsör
Daniel Åkervall (MP) har lämnat in en motion med förslag att Köping, Arboga och
Kungsör gemensamt ska verka för utbyggnad av ett sammanhängande cykelvägnät
mellan kommunerna.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att bifalla motionen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till tekniska kontoret att, i kontakterna med Trafikverket, verka för en
utbyggnad av ett sammanhängande cykelvägnät mellan Köping, Arboga och Kungsör.

Ks au § 24

Dnr 2015/61-101

Motion, inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom
eller ohälsa
Maria Andersson Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
-

att Köpings kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa

-

att Köpings kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över en
utveckling av samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovan nämnda område.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutade 2015-03-17 att remittera motionen till Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Västra Mälardalen, vård- och
omsorgsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt kommundelsnämnden för
yttrande samt att uppdra till stadskansliet att samordna yttrandena.
Samordnat yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ks au § 25

Dnr 2015/683-101

Medborgarförslag – cykelpump i central del av Köping
Kristin Berglind har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att cykelpumpar
placeras i centrala delar av Köping, t ex vid Stora Torget och Hökartorget.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-10 att remittera medborgarförslaget till tekniska
kontoret för yttrande.
Yttrande från tekniska kontoret föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.

Ks au § 26

Dnr 2015/713-101

Medborgarförslag – kommunala cykelpumpar i centrum
Lennye Osbeck har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att placera
kommunala cykelpumpstationer i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-10 att remittera medborgarförslaget till tekniska
kontoret för yttrande.
Yttrande från tekniska kontoret föreligger.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.

Ks au § 27

Dnr 2015/689-101

Medborgarförslag – hastighetssänkning, farthinder mm på Furuvägen
Stig Blomdahl har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på hastighetssänkning,
montering av farthinder och uppmärkning av övergångsställen på Furuvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-10 att remittera medborgarförslaget till tekniska
kontoret för yttrande.
Yttrande från tekniska kontoret föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ks au § 28

Dnr 2015/852-101

Medborgarförslag – utöka verksamheten ”hundgruppen”
Lena Thell har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att utöka kommunens
verksamhet ”hundgruppen”.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Ks au § 29

Dnr 2016/62-101

Medborgarförslag – Kompis Sverige
Elisabeth Nylén har lämnat in ett medborgarförslag med tips om Kompis Sverige –
programmet som stöttar kommuner i integrationsarbetet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Ks au § 30

Dnr 2016/79-101

Medborgarförslag – samhällsinformation via mail
Tomas Ericsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att
kommuninvånare ska kunna erhålla samhällsinformation via mail.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till stadskansliet för yttrande.

Ks au § 31

Dnr 2016/127-009

Uppföljning av internkontrollplan 2015
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av internkontrollen för 2015.

Ks au § 32

Dnr 2015/789-003

Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll
Enligt styrdokumentet ”Riktlinjer för intern kontroll i Köpings kommun” ska varje
nämnd anta egna regler och anvisningar för den interna kontrollen. Föreliggande förslag
till riktlinjer omfattar kommunstyrelsen i dess roll som ansvarig för den årliga interna
kontrollplanen för hela kommunen samt som styrelse för sina förvaltningar.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till riktlinjer för intern kontroll.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 33

Dnr 2016/128-009

Kontrollpunkter för kommunstyrelsens interna kontroll 2016
Bruttorisklista för prioritering av kontrollpunkter för kommunstyrelsens förvaltningar
föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta följande kontrollpunkter 2016 för kommunstyrelsens förvaltningar:
stadskansliet

- verkställighet och uppföljning av politiskt fattade beslut
- grafisk profil

drätselkontoret

- anläggningsredovisning
- leverantörsreskontra
- representation
- användning av betalkort

tekniska kontoret - introduktion av nyanställda
- drivmedelskort
- kontroll av frånvaro respektive övertid
- skyddskommitté
- att betalning för fjärrvärme och vatten/avlopp sker enligt policy

Ks au § 34

Dnr 2016/643-009

Internkontrollplan 2016 för Köpings kommun
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna
kontrollen i Köpings kommun. Förslag till internkontrollplan för 2016 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till internkontrollplan för 2016.

Ks au § 35

Dnr 2015/846-007

Revisionsrapport; Granskning av inköp och upphandling
Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har låtit granska hur inköps- och
upphandlingsverksamheten fungerar avseende rättsäkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till stadskansliet att utarbeta förslag till yttrande, gemensamt för kommunens
förvaltningar.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 36

Dnr 2015/820-422

Återrapportering av 2015 års genomförande av Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram
År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär en
ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.
I Sverige pågår arbete med att kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål och
kvalitetskrav i form av miljökonsekvensnormer samt att upprätta åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är beslutade av vattendelegationen i vattendistriktet.
Miljökontorets årliga rapportering av föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 37

Dnr 2015/353-002

Delegationsrapporter, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
2015-10-01 – 2015-12-31 gällande transportdispens, dispens från lokal trafik och lokala
trafikföreskrifter föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporterna till protokollet.

Ks au § 38

Dnr 2015/91-002 + 2016/116-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
oktober och december 2015 samt januari 2016 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporterna till protokollet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 39

Dnr 2015/44-002

Delegationsrapport, stadskansliet
Delegationsförteckning nr 4 2015 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet
föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporterna till protokollet.

Ks au § 40

Dnr 2015/419-750

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
-

Kommundelsnämnden, kv 4 2015: två ej verkställt beslut äldre än tre månader.

Beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Ks au § 41

Dnr 2016/103-107

Förbundsstämma, Västmanlands läns luftvårdsförbund
Ärendet utgår.

Ks au § 42

Dnr 2016/68-106

Västmanlands Kommuner och Landsting; underrättelse om förbundsmöte
2016
Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att 2016 års förbundsmöte ska hållas fredagen den 22 april, klockan 09.00, i Kungsör.
Medlemmarna och ordinarie ombuden äger rätt att väcka motion till förbundsmötet.
Motion ska vara inkommen till styrelsen senast två månader före förbundsmötet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 43

Dnr 2012/311-290

Nybyggnation av förskola i kv Hjortronet 2 , byggmötesprotokoll nr 13
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-17, § 7, att genomföra en utredning/projektering
samt en påföljande entreprenadupphandling avseende byggnationen av en ny förskola
omfattande 4 avdelningar på fastigheten Skogsborg 1:1 samt att anslå 2,7 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade 2015-01-07 att anta Stålbygg AB i Köping, som generalentreprenör för nybyggnation av förskola på del av fastigheten Skogsborg 1:1.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15 att anvisa 33,5 Mkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv för ändamålet.
Byggmötesprotokoll nr 13 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.

Ks au § 44

Dnr 2014/677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, protokoll från startmöte och
byggmöte nr 1
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-28 att uppdra till stadskansliet att låta genomföra
en utredning av vilka åtgärder som behövs för att göra S:t Olovsskolans lokaler mer
ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade.
Stadskansliet lät utarbeta förslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp 1: Huvudbyggnaden
- etapp 2: Annexet
Etapp 1, renovering av huvudbyggnaden, är genomförd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att låta genomföra projektering för
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr för ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03, under förutsättning att kommunfullmäktige anvisar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör för renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).
Protokoll från startmöte och byggmöte nr 1 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

13 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 45

Dnr 2016/

-042

Årsredovisning 2015, stadsarkitektkontorts markavdelning
Årsredovisning 2015 för stadsarkitektkontorets markavdelning föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisning 2015 för stadsarkitektkontorets markavdelning.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

14 (14)

