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Pløts och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Carl-Inge V/estberg (S)
Daniel Åkervall (MP)
Ola Saaw (M)

ordftirande
v ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot

Ovrígø deltagande

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman
Sverker Lindberg
Kajsa Landström

tf kommunchef

Justerøre

kl 09.00 -

12.00

ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt
mark- och exploateringschef, $ 67
gatu- ochparkchef, $ 68-70
kommunsekreterare

Pørøgrøf 67 -77

Ola Saaw

Justeringens tìd och
pløts

Köping, Rådhuset, 2017
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Ksau$67

Dnr 20171190-252

Förvärv av fastigheterna Macksta 1:103, 1:104,1:105 och 1:106 (lrisdal)
Fastigheterna Macksta 1:103-106, fd Irisdals handelsträdgard, har varit ute
ning. Försäljningsobjektet har en total areal om 13 975 kvm.

till ftirsälj-

Arbetsutskottet informerades om åirendet 2017-01-17, $ 15, och stadsarkitektkontoret
fick i uppdragatt undersöka möjligheten till ftrvärv.
Stadsarkitektkontoret har lämnat ett bud pä I 525 000 kronor, vilket har accepterats av
säljarna, och ftireliggande köpekontrakt har upprättats.
Genomfürda markundersökningar visar att füroreningar finns kring de gamla växthusen.
Saneringskostnad bedöms uppgå till ca 390 000 475 000 kronor.

-

Genom köpet får kommunen rådighet över ett strategiskt beläget markområde med utvecklingsmöjligheter. Köpet är i linje med kommunens intentioner att öka sitt markinnehav i Mackstaområdet.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande köpekontrakt avseende fürvärv av fastigheterna Macksta
1:103, l:104,1:105 samt 1:106 ftir en köpesummaav 1525 000 kronor med finansiering via kommunens likviditet.

Ks au $

68

Dnr20l7l

Parkeringsinventering i Köpings centrum, ¡nformat¡on
Tekniska kontoret redogör ftir kartläggning av tillåtna parkeringstider i centrum samt
beläggningsgrad på centrala parkeringsplatser vid olika veckodagar och tidpunkter.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

69

Dnr 20171

Laddstationer för elbilar i Köping, information
Tekniska kontoret informerar om möjliga placeringar av laddstolpar/laddstationer für elbilar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

prorokorjuste'.øjrK
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Dnr20l7l

Förtätning i Köpings centrum, information
Tekniska kontoret redogör ftir synpunkter på idéskisser ftir ftirtätning i centrum ur tekniska
kontorets perspektiv med hänsyn till fiärrvärme-, el- och VA-ledningar samt trafik- och
parkeringssituation.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
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Dnr 20171185-042

Arsredovisning 2016 för Köpings kommun
Köpings kommuns resultat 2016 tppgår till 9,3 Mkr. Ärsredovisning ftir Köpings kommun
2016 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmfütige besluta

att godkänna årsredovisning für Köpings kommun 2016 med däri gjorda dispositioner

Ksau$72

Dnr 20171178+179-042

Ombudgeteringar tll, 2017, drift- och investeringsanslag
Nämnder och ftirvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i driftbudgeten
firän2016 tlll2017 med totalt 374 000 kronor samt ftirslag på ombudgetering av anslag i
investeringsbudgeten frän2016 till2017 med totalt 177 309 000 kr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av driftanslag medges enligt barn- och utbildningsnÈimndens ftirslag
med totalt 374 000 kronor och ombudgetering av investeringsanslag medges enligt;
Stadskansliet
Drätselkontor
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret - vatten och avlopp
Kommunstyrelse; stadsarkitektkontoret
Milj ö- och byggnadsnämnden; stadsarkitektkont
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundelsnämnden
s

34 332tkr
1 502 tkr
42 620tkr
19 534 tkr
1 190 tkr
200 tkr

Utdragsbestyrkande

5 112 tkr
4 038 tkr
1 041 tkr
999 tkr
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Datum

20t7-03-07

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens reserv

65

I2l tkr

175 689

tkr

samt att uppdra till drätselkontoret att genomftira en uppftiljning av investeringsanslag som
inte slutredovisats.

Ks au $

73

Dnr20IllI69-014

Kommunikationsplan v¡d kris, revider¡ng
Kriskommunikationsplanen kompletterar Krishanteringsplanen i Köpings kommun och ska
i kommunikationsarbetet. Föreliggande fürslag på reviderad Kommunikationsplan vid kris ersätter tidigare Informationsplan, antagen av kommunstyrelsen
2012-08-30, $ 101.
vara ett konkret stöd

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att efter vid sammanträdet redovisade justeringar ftireslå kommunstyrelsen besluta

att arfia ftireliggande Kommunikationsplan vid kris, vilken ersätter tidigare antagen
Informationsplan från 20 I 2.

Ks au $
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Delegationsord

Dnr20l7/184-002
n ¡n g

för kom

m u nstyrelsen, rev¡der¡ n g

Kommunfullm?iktige beslutade 2017-01-30, $ 4, att organisationstillhörigheten für fürvaltningschefer fürs över till kommunstyrelsen som anställningsmyndighet från och med att ny
ordinarie kommunchef tillträder,2017-04-18. Beslutet ftiranleder anpassning av kommunstyrelsens delegationsordning (avsnitt I och J).
Samtidigt bör stadsarkitekt erhålla samma delegation som ekonomichef och tekniska chef
(avsnitt E) och delegation till hamnchef (avsnitt H) bör överftiras till stadsarkitekt (avsnitt F)
Förslag på revideras/anpassad delegationsordning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att efter vid sammanträdet redovisade justeringar ftireslå kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ft)rslag till delegationsordning ftir Köpings kommunstyrelse.

Protokollj ustera¡¡gs

Wr)l
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Dnr20l7lI82-045

Anhållan om borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) har inkommit med ansökan om borgen für
lan uppgående till totalt 68 000 000 kronor. Tidigare beslutad borgen uppgar till 33 000 000
kronor, varav Köpings kommuns andel uppgår till 14 600 000 kronor.
Den nya begäran om utökad borgen uppgår till 35 000 000 kronor totalt. Borgensåtagandet
fordelas mellan medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar utifrån
befolkningsandel. För Köpings del uppgår andelen till44,3 Yo,vilket ger ett utökat borgensbelopp på 15 524 000 kronor.

Köpings andel av tidigare borgensåtagande:
Köninss andel av aktuellt borsensåtasande
Totalt borgensåtagande för Köpings kommun:

14 600 000

15 524 000
30 124 000

kr
kr
kr

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige besluta

att ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbunds förpliktelser teckna borgen såsom ftir
egen skuld, till ett belopp uppgående till 30 124 000 kronor.

Ks au $

76

Dm20l7l57-107

Arsstämm a 2017, Mälarhamnar AB,
Aktieägarna i Malarhamnar AB kallas till årsstämma torsdagen den 23 mars2017,
kl 10.00 på hamnkontoret i Västerås.
Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2016.
Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2017 är Roger Eklund (S) med Ulrik
Larsson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkËinna årsredovisningen for 2016 med tillhörande resultat- och balansråikning samt
bevilja styrelsen ansvarsfrihet für 2016 års räkenskaper
att godktinna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition
samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokollj

^w^j''þ\

Utdragsbestyrkande
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Datum
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77

Dnr 20161467-750

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2003 (LSS), skyldighet att till
Inspektionen ft)r vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom 3 månader.

-

Social- och arbetsmarknadsnämnden, kv 4,2016 inga beslut som inte verkställts.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsens ftlreslå kommunfullmfütige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokol

u'*ffii

sign

Utdragsbestyrkande

