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Ks au § 143

Dnr 2016/149-256

Reglering av tomträttsavgälder 2017
2016-02-29 beslutade kommunfullmäktige om ny beräkningsmodell för reglering av
tomträttsavgäld, att gälla från och med den 1 april 2016. Avgäldsregleringen för 2017
blir den första med den nya beräkningsmodellen. Avgälden ska beräknas utifrån 80 %
av föregående års marktaxering med en avgäldsränta på 3,25 %.
Under februari och mars sålde Köping kommun 203 tomträtter. Efter försäljningen upplåter nu Köpings kommun 632 fastigheter med tomträtt för småhus- och verksamhetsändamål.
Samtliga tomträttsavtal har den 1 oktober som dag för möjlig avgäldsreglering. Enligt
avtalen utgår avgälden oförändrad under en period om 10 år. Därefter får ändring av
avgälden ske. Överenskommelse om sådan ändring skall ske ett år före utgången av den
löpande avgäldsperioden enligt jordabalken 13 kap 11 §. För samtliga tomträtter med
avgäldsperiodens begynnelsedag den 1 oktober 2017 skall överenskommelse träffas före
den 1 oktober 2016.
Sammanlagt är det 67 tomträtter som nu kan regleras. Av dessa avser 29 tomter för friliggande småhus och 38 sammanbyggda hus vid allmän gata.
Föreliggande förslag till ändring av tomträttsavgälder för bostäder är baserat på den nya
beräkningsmodellen. Förslaget medför att avgälden höjs för de 69 småhustomträtterna
med sammanlagt 151 208 kr/år.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att tomträttsavgälden för kommande tioårsperiod, med början från den 1 oktober 2017
skall utgå enligt föreliggande sammanställning.

Ks au § 144

Dnr 2016/404-212

Aktualitetsförklaring av Hallstahammars översiktsplan, yttrande
Länsstyrelsen ska varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till
kommunerna angående översiksplanens aktualitet. Köpings kommun har nu getts
tillfälle att yttra sig över Hallstahammars översiktsplan.
Hallstahammars översiktsplan återfinns på:
http://www.hallstahammarskommun.se/trafik--teknik/Samhallsplanering/Oversiktsplan/
Stadsarkitektkontorets förslag till yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna stadsarkitektkontorets skrivelse som Köpings kommuns yttrande som
underlag till sammanfattande redogörelse avseende aktualitet av Hallstahammars översiktsplan.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 145

Dnr 2016/376-019

Samverkansstruktur för kommunerna och landstinget/regionen i frågor
som stödjer regional utveckling
Landstinget Västmanland har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret
från staten från och med den 1 januari 2017. Samtliga länets kommuner har i ett remissförfarande tillstyrkt landstingets ansökan och riksdagsbeslut om att Landstinget Västmanland får ta över det regionala utvecklingsansvaret väntas.
Förslag på samverkansstruktur i Västmanland föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional
utveckling i länet
samt att beslutet gäller under förutsättning att riksdagen före utgången av år 2016
beslutat att Landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala utvecklingen
från och med 2017.

Ks au § 146

Dnr 2015/750-822

Projektering av badhus och inomhushall, antagande av entreprenör
Ärendet utgår.

Ks au § 147

Dnr 2015/819-101

Motion, bilda en familjecentral i Köpings tätort
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med förslag att bilda en familjecentral i Köpings tätort.
Kristdemokraterna föreslår
- att Köpings kommun tar initiativ till samarbete med Landstinget Västmanland så att en
familjecentral kan bildas inom Köpings tätort
- att en del av det riktade statsbidraget går till familjecentralens arbete med integration.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att remittera motionen till stadskansliet för
yttrande.
Stadskansliets yttrande föreligger.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande.

Ks au § 148

Dnr 2012/296-101

Medborgarförslag – samordna BVC, MVC och en kommunal förskola
Emma B. lämnat in ett medborgarförslag innehållande förslag om att samordna BVC,
MVC och en kommunal förskola i en så kallad Familjecentral.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2012-08-14 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet
för yttrande.
Stadskansliets yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande.

Ks au § 149

Dnr 2015/776-101

Medborgarförslag – slingrande cykelbana för barn
Elisabeth Larsson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på en slingrande
cykelbana för barn på grönytan mellan Svalvägen och Fågelvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet
för yttrande i samråd med Köpings Bostads AB.
Stadskansliets yttrande efter samråd med Köpings Bostads AB föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förslaget om att anlägga en slingrande cykelbana får övervägas i samband med
kommande budgetprioriteringar.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 150

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.
Arbetsutskottet beslutade 2016-02-09 att remittera medborgarförslaget till vård- och
omsorgsnämnden för yttrande.
Vård- och omsorgsnämndens yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande.

Ks au § 151

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.
Arbetsutskottet beslutade 2016-02-09 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet
för yttrande.
Stadskansliets yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande.

Ks au § 152

Dnr 2016/147-101

Medborgarförslag – öka säkerheten i trafiken
Veronica D. har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på åtgärder för att öka
säkerheten i trafiken. Till förslaget bifogas en namninsamling.
Förslagställaren föreslår
- trafikljus i korsningen Sveavägen – Ågärdsgatan.
- rondell på Ringvägen vid ICA Maxi för att underlätta in- och utfarter.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera medborgarförslaget till tekniska
kontoret för yttrande.
Tekniska kontoret yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande.

Ks au § 153

Dnr 2016/373-439

Engagemang i Miljö- och klimatråd för Västmanlands län
Landshövdingen vill bilda ett Miljö- och klimatråd i länet för att befästa och utveckla
den goda samverkan som finns. Till rådet söker landhövdingen engagemang från länets
landsting, kommuner, näringsliv, statliga myndigheter och akademi.
Syftet med rådet är att vara en samverkande och pådrivande kraft i länets arbete för ett
hållbart samhälle. Arbetet ska även resultera i en gemensam vision som kan kopplas
samman med strategier, mål och åtgärder. Rådet ska bidra till att viktiga miljö- och
klimatfrågor synliggörs och prioriteras inom de egna organisationerna och i samhället.
Skrivelse från landshövdingen föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att Köpings kommun ställer sig positiv till att samverka i ett Miljö- och klimatråd.

Ks au § 154

Dnr 2016/

Extra statsbidrag för flyktingmottagande
Regeringen beviljade i slutet av 2015 ett extra statsbidrag till kommunerna som kompensation för ökade kostnader i samband med flyktingmottagning. Köpings kommun
tilldelades 16 078 000 kronor varav 1/13-del bokfördes på 2015. Återstående 12/13delar, 14 841 000 kronor, kan användas 2016.
Förvaltningarna har inkommit med förslag på hur pengarna bäst kommer till nytta och
där inriktningen är att medlen ger bestående verkan och gynnar integrationen.
Förslag på fördelning av de 14 841 000 kronorna föreligger.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom föreliggande förslag till fördelning av det extra statsbidraget.

Ks au § 155

Dnr 2016/384-019

Arbete och liv – befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun under 2015, samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren
En summering av statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad
och företagande i Köpings kommun under 2015 föreligger tillsammans med återblickar
på utvecklingen under de senaste tio åren inom respektive område.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.

Ks au § 156

Dnr 2016/236-042

Revisionsrapport; Granskning av bokslut och årsredovisning 2015
Kommunens revisorer har översiktligt låtit granska Köpings kommuns bokslut och årsredovisning för 2015.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat.
Revisorernas rapport föreligger.
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera revisonsrapporten till drätselkontoret
för yttrande.
Drätselkontorets yttrande föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ställa sig bakom drätselkontorets förslag yttrande.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 157

Dnr 2016/395-002

Delegationsrapport, ordförandebeslut
Ordförandebeslut om förordnande av kommunchef 2016-05-01 – 2016-05-19 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporten till protokollet.

Ks au § 158

Dnr 2016/289-107

Delegationsrapport, ordförandebeslut
Ordförandebeslut om uppdrag till ombud inför Mälarens vattenvårdsförbunds förbundsstämma 2016 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporten till protokollet.

Ks au § 159

Dnr 2016/

Delegationsrapport, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
2016-01-01 – 2016-03-31 gällande transportdispens, dispens från lokal trafik och lokala
trafikföreskrifter föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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