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Ks au $ 95 Dnr20l7l277-012

överföri n g av a rk¡varietiänst ti I I Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
Sedan 2007 samverkar Köping, Arboga och Kungsör i en gemensam arkivarietjåinst.
Tjänsten är organisatoriskt placerad i Köpings kommun och ftjrdelning av arbetstid
kostnad är reglerad i samverkansavtal mellan kommunerna.

Intresset av att samverka kring arkivfrågor har ökat. Dels är ytterligare en kommun
intresserad av samverkan och dels finns behov av gemensam utveckling kring e-arkiv.
Det sistnämnda ftirutsätter omfaffande samverkan med kommunalftirbundets IT-av-
delning, vilket underlättas genom fü reslagna organisatoriska ftirändring.

I Västra Mälardalens Kommunalftjrbunds ftirbundsordning finns arkivarietjänsten sedan

tidigare inskriven; " ftjrbundsmedlemmarna får överlämna till ftirbundet att hålla en ffir
ftirbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion ftir arkivfrågor".

Stadskansliet füreslår att arkivarietjänsten överfürs till Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund den I juni 2017.

Övergången till ftirbundet avser endast arkivarietjänsten med tillhörande anställnings-
villkor. Kommunstyrelsen är likt tidigare arkivmyndighet ftir Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att arkivarietjänsten överfürs till Västra Mälardalens Kommunalftlrbund den 1 juni 2017.

Ks au $ 96 Dnr20l7l228-042

Driftbud getu ppfölj n i n g efter ma rs månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
mars månads utfall ftireligger.

Efter tre månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på
- 19,5 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.
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Ks au $ 97 Dnr20l7l96-101

Motion, skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när elever i behov av
extra stöd byter skolor inom kommunen
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att

- Köpings kommun ska inleda en utredning rörande hur det påverkar den nya skolan
ekonomiskt när elever i behov av extra stöd byter skola mitt i en termin och det då blir
den nya skolan som på befintlig budget ska tillgodose som t ex elevassistenter och andra
speciella pedago giska verktyg

- Skolor ska kompenseras ftir de elever som är i behov av särskilt stöd ftir de resurser som
behövs som går ut över den redan satta ekonomiska ramen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden für
yttrande.

Ks au $ 98 Dnr20l7l231-101

Motion, underlätta för invånare att hitta inlämnade motioner på Köpings
hemsida
Maria Liljedahl (SD) och Karolina Glogowska (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att
det ska vara enkelt att hitta inlämnade motioner på Köpings kommuns hemsida.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande

w
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KF $ 99 Dnr20l7ll74-l0l

Motion, om djur på äldreboende
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD)har lämnat in en motion med ftirslag

att Köpings kommunfullmäktige initierar en utredning som syftar till att undersöka möj-
ligheterna att delas ha med sig sitt husdjur till sitt äldreboende och dels att använda sä11-

skapsdjur terapeutiskt inom vården.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden, kommundelsnämnden samt miljö-
kontoret für yttrande.

Ks au $ 100 Dnr20l7ll70-101

Medborgarförslag - cykelbana från Erikslund till Västeråsvägen
Börje Österdahl har låimnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om cykelbana från Eriks-
lund till Västeråsvägen vid vägkorsningen väster om bron över järnvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarflorslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Ks au $ 101 Dnr20l7l249-101

Medborgarförslag - bygg fler seniorbostäder i Kolsva
Åke Ytterberg har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunen låter
genomfüra en undersökning i gamla villaområden i Kolsva och utreder om intresse finns ftir
att sälja villan och flytta till nybyggd lägenhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till Köpings Bostads AB och stadsarkitektkontoret ft)r
yttrande.

Ø
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Ks au $ 102 Drr20l7l279-l0l

Medborgarförslag - möjliggör för årskurs G-verksamhet i Munktorps skola
Lars Forsling har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att kommunen permanent
inrättar arskurs 6-verksamhet i Munktorpsskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrel sen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden ftjr yttrande.

Ks au $ 103 Dnr20I2l384-212

Västerås översiktsplan, remiss
Västerås stad ger i samrådsremiss Köpings kommun tillfiille aftytfra sig över ftirslag till
revidering av Västerås översiktsplan2026 med utblick mot 2050.

Revidering av Västerås översiktsplan20l6 återf,rnns på: www.vasteras.se -bygga, bo och
miljö - kommunens planarbete - översiktsplan.

Stadsarkitektkontorets fürslag till yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att översåinda stadsarkitektkontorets skrivelse som Köpings kommuns samrådsyttrande över
ñrslag till revidering av Västerås översiktsplan2026 med utblick mot 2050.

Ks au $ 104 Dnr20l7l232-042

Revisionsra pport; g ra nskn i n g av Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nds
årsredovisn¡ng 2016
Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalftirbund har översiktligt låtit granska ftjrbundets
årsredovisning ftir 2016.

Rapporten har översänts till Köpings kommun für kännedom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolliusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 105 Dnr 20171233-042

Revisionsrapport; granskning av intern kontroll inom Västra Mälardalens
Kommunalförbund
Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalñrbund har låtit granska hur ftirbundets arbete
med den interna kontrollen bedrivs.

Rapporten har översänts till Köpings kommun ftir kännedom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 106 Dnr 20171233-042

Revis ionsrapport; g ra nskn i n g av Västra Mäla rdalens Komm u nalförbu nds
delårsrapport
Revisorema i Västra Mälardalens kommunalftirbund har översiktligt låtit granska ftlrbundets
delårsrapport per 2016-08-3 1.

Rapporten har översänts till Köpings kommun für kännedom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 107 Dnr20I7l283-107

Fören i ngsstäm ma 2017, Kom m u n i nvest ekonom is k fören i n g

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ftirening kallas till ftireningsstämma torsdagen
den 20 april2017 klockan 16.00 i Stockholm.

Vid stämman behandlas bl a arsredovisning och koncernredovisning fttr 2016.

Ärsredovisningen och övriga stämmohandlingar föreligger.

Kommunens ombud vid ftireningens ståimmor under 2017 ar Elizabeth Salomonsson med
Roger Eklund som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ø
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Ks au $ 108 Dnr 20171258-107

Arsstäm m a 2017, Hedström mens vattenfö rbu nd

Medlemmama i Hedströmmens Vattenftjrbund kallas till årsstämma, torsdagen den 13 april
2017, kl 10.00, på Kommunkontoret i Skinnskatteberg.

Kommunens ombud vid ftirbundets stämmor under 2017 är Börje Eriksson med Annika
Duàn som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att vid ståimman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 109 Dnr 2017/258-107

Bolagsstämma 2017, Västra Mälardalens Energ¡ & M¡l¡ö AB
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB kallar till årsstämma, tisdagen den 25 april2017.

Kommunens ombud vid ftirbundets stämmor under 2017 är Ulrik Larsson med Carl-Inge
Westberg som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 110 Dnr 20171120-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under mars20l7
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet

Protokolljusterarnas
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Ks au $ 111 Dnr20l7l46-002

De I egati o ns ra p po rt, stads ka ns I iet oc h d rätse I ko nto ret
Delegationsftirteckning m 1 2017 for stadskansliet och drätselkontort ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 112 Dnr20I7l47-009

Meddelandelista nr 3, 2017
Meddelandelista nr 3 , 2017 , ftir kommunstyrelsen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokollj
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