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Ksau$ I Dnr 2016/876-003

Ny plan- och bygglovstaxa
Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft i maj 2011 ftjranledde utarbetande av
ny bygglovstaxa.

Kommunfullmáktige beslutade 30 maj 20ll att anta den nya plan- och bygglovstaxan
och en reviderad taxa antogs i september 2014.

Förslag till ny plan- och bygglovstaxa ftireligger. Taxan har, liksom tidigare taxor,
utformats enligt Sveriges Kommuner och Landstings principer, vilket innebär att en
årlig justering av avgifterna sker mot gällande prisbasbelopp. Tidersättningen har ersatts
av beräkningsformler utifrån gj orda erfarenheter.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till ny plan- och bygglovstaxa aft gälla från och med
20t7-03-01.

Ksau$2 Dnr20I7l

Samråd avseende ny kraftledning mellan Himmeta i Köping, Arboga och
Kungsör
Vattenfall Eldistribution AB planerar tvänya stationer i regionen, en nordost om
Arboga och en nordväst om Kungsör. En ny 130 kV-ledning planeras anläggas mellan
de nya stationerna samt mellan den befintliga transformatorstationen i Himmeta.

Två alternativa ledningsstråk, A och B, inom Köpings kommun har skickats ut på
samråd enli5 6 kap 4 $ miljöbalken.

Stadsarkitektkontorets ftirslag till yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom stadsarkitektkontorets ftirslag till yttrande om att fürorda
ledningsdragning enligt alternativ B

samt att ftirorda markftirlagd kabel.

Ks au $ 3 Dnr 20161

Finansiering av projektering i Köpings hamn
För att fürbereda Köpings hamn lor framtida större faftyg och ökade godsmängder
behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassänger som i
kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

sign Utdragsbestyrkande
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En ftirstudie har genomförts som underlag ftir beslut om återgärder i hamnen.
Hamnprojektet är indelat i fyra investeringsperioder.

Etapp 1: - projektorganinsation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av langkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt ftirberedande arbeten inom anläggningsytan ftlr mudder-
massor.

Kalkylerad kostnad ftir etapp 1: 23,1 Mkr.

Arbetsutskottet beslutade 2016-12-13 att notera informationen till protokollet

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utan ftirslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ksau$4 D¡'r 20161860-001

O rga n isati onsförä n d ri n g fö r fö rva ltn i n gsc hefe r
Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en s¿irskild utredare att föreslå en
modernisering av Kommunallagen.

I enlighet med intentionerna i ftirväntad kommande lagstiftning ftireslås en fürändring
av organisationstillhörighet ftir ft)rvaltningschefer. Förvaltningscheferna füreslås över-
ftras till kommunstyrelsen som anställningsmyndighet, vilket också medfüra att de blir
underställda kommunchefen.

I samband med beslut om ftjrändrad organisation bör uppdrag ges om översyn och
anpassning av delegationsordningar.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige besluta

att organisationstillhörigheten ftir ft)rvaltningschefer ändras enligt ftireliggande florslag
från och med att ny ordinarie kommunchef tillträder.

Ksau$5 Dnr 20161669-101

Motion, parkeringssk¡vor till Köpings centrum
Silpa Laitio Karlsson har låimnat in en motion med ftirslag att utreda möjligheten att
infüra användande av P-skiva på parkeringsplatser i Köping.

Kommunfullmdktige beslutade 2016-09-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

gn UtdragsbestyrkandeP si
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Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera motionen till tekniska kontoret für
yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Ks au $ 6 Dnr 20161523-10l

Medborgarförslag - förbud mot cykel- och mopedtrafik målas i centrum
Lisbeth Forsberg har lämnat in ett medborgarftirslag om att skylten "Förbud mot cykel-
och mopedtrafik" målas med jämna mellanrum på trottoarerna i centrum.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarfürslaget.

Ksau$7 Dnr 2016/624-10l

Medborgarförslag - trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter vid Ring-
vägen/Fågelvägen
Ove Karlsson har lämnat in ett medborgarftirslag innebärande att kommunen ftirbättrar
överfarten vid Ringvägen och Fågelvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med håinvisning till ftireliggande yttrande.

srgn Utdragsbestyrkande
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Ksau$8 Dnr20l7l

Yttrande om kameraövervakning med drönare
Enligt dom i Högsta ftirvaltningsdomstolen i oktober 2016 omfattas även kameror mon-
terade på drönare av kamerövervakningslagen. För att använda drönare med kamera
krävs tillstånd från länsstyrelsen och länsstyrelsen ska ge berörda kommuner möjlighet
attfira sig i dessa ärenden.

Sedan en månad tillbaka har Köpings kommun getts möjlighet att yttra sig i fem
ärenden där ftiretag sökt tillstånd ftir att fotografera med drönare.

Då stadskansliet antar att fler yttranden kommer att efterfrågas framöver, füreligger
ftirslag på generell skrivelse ftir detta ändamåI.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta ftireliggande ftirslag om generell skrivelse till yttranden om kameraövervakning
med drönare

Ks au $ 9 Dnr 20171

Förvaltningsplan och budget 2017 för gemensam Hjälpmedelsnämnd
Landstinget Västmanland har översänt ftirvaltningsplan och budget 2017 för gemensam

Hj älpmedelsnämnd ftir godkännande.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftirvaltningsplan och budget 2017 for gemensam Hjälpmedelsnämnd.

Ks au $ 10 Drr20l6l

Delegationsrapporter, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under perioden
2016-06-30 - 2016-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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Ksau$ 1l Dnr 20161412-002

Delegationsrapport, stadskansl iet
Delegationsftirteckning ff 3 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet
och drätselkontoret loreli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Protokollj Utdragsbestyrkandesign


