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Plats och tíd

Beslutønde

Ovrigø deltagande

Justerøre

Justeringens tìd och
pløts

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.20

Elizabeth S alomonsson (S )
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Ä,kervall (MP)
Ola Saaw (M)

Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2017 - tZ -Zl

Salomonsson

ordftirande
v ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, $ 43-44
kommunsekreterare

Pøragrøf 43 - 58

Selcreterare

Ordþrande

Justerande Andreas Trygg
SS

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartiltkännagivitsgenomanstag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammuntrlldesdatum 2017-02-2I

Døtumför anslags tU t.; _ A7-_? | Datumfðr Zot.Ì _ 03 -t 5-uppsdttande *- r 'l v L- .- I 
ønslags nedtagande --' I

Fömaringsp løts för proto kollet g¡¿f,skansliet, Rådhuset, Köping

t-tnlç,*-[r.al ÎwUnderskrift

Christine Frid-Åhlén
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Ks au $ 43 Dnr20l7ll53-259

Ma rku p p låte lseavta I fö r tiä rrvä rmeförläg g n i n g

Ä¡endet utgår.

Ksau$44 Dnr 20171143-042

1 o/o ellektivise ri n g/bes pa ri n g ti I I b u d get 20 I 8, stadsa rkite ktkonto rets
markavdelnings förslag.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 ingär ett särskilt uppdrag till samtliga
verksamheter i kommunen att ständigt arbeta fÌir effektiviseringar och bättre samverkan
inom och mellan styrelse/nämnder/ftlrvaltningar. Målet 2017 är 1 % effektivisering in-
ftir budget 2018.

Stadsarkitektkontorets markavdelnings ftirslag till effektivisering och kostnadsminskningar
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande överlÈimna stadsarkitektkontorets markavdelnings ftirslag till
effektivisering och kostnadsminskning till kommunstyrelsens bokslutsberedning.

Ksau$45 Dnr 20171143-042

1 olo ellektiviseri ng/bespari n g ti I I bud g et 2018, stadskansl iets förs lag.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 ingår ett särskilt uppdrag till samtliga
verksamheter i kommunen att ständigt arbeta ftir effektiviseringar och bättre samverkan
inom och mellan styrelse/nämnder/fürvaltningar. Målet 2017 är 1 % effektivisering in-
ftir budget 201 8.

Stadskansliets ftirslag till effektivisering och kostnadsminskningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att med godkÈinnande överltimna stadskansliets ftirslag till effektivisering och
kostnadsminskning till kommunstyrelsens bokslutsberedning.

,-"r"Wrnassisn*,, Utdragsbestyrkande
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Ksau$46 Dnr 20171143-042

1 % effektivisering/besparing till budget 2018, tekniska kontorets förslag.
I kommunfullmåiktiges budgetbeslut i juni 2016 ingär ett särskilt uppdrag till samtliga
verksamheter i kommunen att ständigt arbeta ftir effektiviseringar och bättre samverkan
inom och mellan styrelse/nämnder/fürvaltningar. Målet 2017 är 1 % effektivisering in-
ftir budget 2018.

Tekniska kontorets ftirslag till effektivisering och kostnadsminskningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att med godkÈinnande överlåimna tekniska kontorets ftirslag till effektivisering och
kostnadsminskning till kommunstyrelsens bokslutsberedning.

Ks au $ 47 Dnr20l7ll43-042

1o/o elÍektivisering/besparing till budget2018, drätselkontorets förslag.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 ingär ett särskilt uppdrag till samtliga
verksamheter i kommunen att ständigt arbeta ftir effektiviseringar och bättre samverkan
inom och mellan styrelse/nämnder/ftirvaltningar. Målet 2017 är I % effektivisering in-
ftir budget 2018.

Drätselkontorets ftirslag till effektivisering och kostnadsminskningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande överlämna drätselkontorets ftirslag till effektivisering och
kostnadsminskning till kommunstyrelsens bokslutsberedning.

Ks au $ 48 Dnr20I6l777-459

Ren hål I n i n g - verksam hetsöverläm n ¡ n g från Västra Mä lardalens
Kommunalförbund till VafabMiljö Komm unalförbu nd
Med tillämpning av 3 $ i VafabMiljö Kommunalförbunds ftirbundsordning har kommunen
tidigare beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen genom bland annat

Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) ansvarar ftir och utftir ftiljande uppgifter:

1. Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens ren-
hållningsabonnemang och renhållningstaxa (VMKF)

2. Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan (VMKF)
3. Omhåindertagande av slam från avloppsreningsverk (kommunen)
4. Omhändertagande av kommunens fürvaltningars och bolags egna verksamhetsavfall

(kommunen)

nProtokol sig

K
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 201 6-12-19 ;
att Köpings kommun avser att fatta beslut om att äterta det kommunala renhållningsansvaret
enligt 15 kap. Miljöbalken och de ovan angivna verksamheterna och överlämna renhåll-
ningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och ansvaret ftir de ovan angivna verksamheterna
till VafabMiljö Kommunalft)rbund. Förändringen förvåintas ske under verksamhetsåret 2017,
dock senast20lT-12-31

att Västra Mälardalens Kommunalftirbund och VafabMiljö Kommunalftirbund får i uppdrag
att överlämna beslutsunderlag ftir åtgarder och tidplan innan slutgiltigt beslut fattas

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i medlemsrådet för VafabMiljö
Kommunalftirbund

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i samrådsorganet och som ansvarar
ftjr kontakterna med VafabMilj ö Kommunalftirbundet.

samt att kommunstyrelsen far i uppdrag att tillsammans med Västra Mälardalens Kom-
munalft)rbund ta fram en omställningsplan für hanteringen av de ekonomiska konsekven-
serna.

Västra Mälardalens Kommunalftirbund och VafabMiljö Kommunalftirbund har arbetat fram
ftireliggande ftirslag till beslutsunderlag ftir åtgärder och tidplan.

Arbetet med verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens Kommunalförbund till
VafabMiljö Kommunalförbund kommer att påbörjas direkt efter beslut i samtliga KAK-
kommuner, Köping, Arboga och Kungsör, och ske inom ftiljande delområden;

- Juridik och myndighetsfrågor
- Personal
- Ekonomi
-IT
- Insamlingsfrågor
- Kundservice och kommunikation

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunsstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommuns överenskommelse med VafabMiljö Kommunalftirbund om undantag
från ftirbundsordningens $ 3 upphör att gälla från och med den 1 november 2017

att godkänna füreslagna åtgåirder och tidplanen für verksamhetsöverftiring från Västra
Mälardalens Kommunalftirbund till VafabMiljö Kommunalfürbund när det gäller verksam-
heterna:

- kundservice, fakturering, information och administration av kommunens
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa

- upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan

samt att uppdatera fürbundsordningen für Västra Mälardalens Kommunalförbund med
anledning av verksamhetsöverlämningen ti I I VafabMilj ö Kommunalftirbund.

e,oør'',u"ffi"Ì,'nn 
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Ks au $ 49 Dm20l7ll52-046

Utdelning ur stiftelser 2017
Ordftiranden ftlreslår ftiljande utdelning ur stiftelser 2017

Ur stiftelsen Köpingsfonden:
- Utescen Folkets Park, upprustning av loger m m
- Sexkanten Folkets Park, fürdigställande

Ur stiftelsen familjen G A Roséns minne:
- Tårtgeneralen
- Uppställningsplatsftirhusbilar
- Mountainbikebanor m m

Ur stiftelsen E F Hultgrens testamentesfond:
- Mountainbikebanor m m
- Klätterställning, Skogsbrynsskolan

810 000 kr
220 000kr

I 000 000 kr
I 300 000 kr

400 000 kr

450 000 kr
200 000 kr

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunsstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att utdela medel ur stiftelser 2017 enligt ftireliggande ftirslag.

Ks au $ 50 Dm20l7l (20161669-10l)

Utred n i n gs u ppd rag ; parker¡ n gssk¡vor ti I I Köpi ngs centru m
Silpa Laitio Karlsson har lämnat in en motion med ftirslag att utreda möjligheten att infüra
användande av parkeringsskivor på parkeringsplatser i Köping.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 | 7 -0 | -3 0 att bifalla motionen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra till tekniska kontoret

att utreda möjligheten att inftira användande av parkeringsskivor på parkeringsplatser i
Köping enligt motionens intentioner

att utreda var det kan vara lämpligt att inftira parkeringsskivor

samt att se över tillåtna parkeringstider på central parkeringsplatser.

Protokollju srgn Utdragsbestyrkande
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Ksau$51 Dnr 2017/113-106

Samverkansöverenskommelse med Polisen
Köpings kommun har tecknat en samverkansöverenskommelse med Lokalpolisområde
Västra Mälardalen i syfte att gemensamt arbeta brottsftirebyggande och trygghets-
skapande i Köpings kommun. Överenskommelsen inkluderar en genomftirandeplan
samt medborgarlöften 2017 .

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 52 Dnr 20151263-042

Revisionsrapport; G ranskn i ng av kom m u nens budgetprocess
Revisorerna har granskat kommunens budgetprocess.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredställande
styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen och hur de olika delarna
fungerar i respektive nämnd och fürvaltning.

Arbetsutskottet beslutade 2015-04-07 rcmittera rapporten till drätselkontoret ftir fram-
tagande av underlag och dialog med övriga berörda nämnder.

Granskningsrapporten och drätselkontorets yttrande ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna drätselkontorets yttrande och överlämna detsamma till kommunens
revisorer.

Ksau$53 Dnr 20161875-101

Medborgarförslag - uppställning av toalett
Lennart Engman har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att ställa upp en toalett
(bajamaja) på Alfagatan intill Yara, Volvo och GKN.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-0I-30 att ta upp medborgarforslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet konstaterar att ftireslagen plats är privat mark som kommunen inte for-
fogar över och beslutar därftir ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

gn Utdragsbestyrkandesr
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Ksau$54 Dnr 2016/883-101

Medborgarförslag - upprätta en djurkyrkogård för husdjur
N H, lhar lämnat in ett medborgarftirslag med forslag om att det upprättas en
djurkyrkogård ftir husdjur som vistas i hemmet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-0I-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet menar att en djurkyrkogård inte kan prioriteras i ftirhållande till andra
viktiga kommunal verksamheter och beslutar dåirför ftireslå kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au $ 55 Dnr20l7l77-I0l

Medborgarförslag - belysning på Malmönvägen
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarfürslag med ft)rslag om belysning på Malmön-
vägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande

Ks au $ 56 Dnr 2017178-101

Medborgarförslag - grat¡s wifi på central platser
Tomas Eklund har lämnat in ett medborgarfürslag med ftrslag om kommunen erbjuder
gratis wifi på centralt ställe i kommunen.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-01-30 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ftirklara medborgarfürslaget ftir besvarat med hänvisning till att kommunstyrelsen
redan uppdragit till stadskansliet att under 2017 utreda möjligheten till gratis Wifr på
lämpliga offentliga mötesplatser.

Protokol srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 57 Dnr20l7ll20-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under januari
2017 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ksau$58 Dnr2017ll44-027

Ku rs- och konferensinbj ud ningar
- Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till Demokratidagen 2017.

- Länsstyrelsen i Örebro län inbjuder till Mälarkonferens 2017 medtemat
dricksvatten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att bevilja arbetsutskottets ledamöter att delta i konferenserna.

sign Utdragsbestyrkande


