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Datum

2017-04-18
nstvrelsens arbetsutskott

Pløß och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Elizabeth Salomons son (S)
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel,Å.kervall (MP)
Ola Saaw (M)

ordfürande
v. ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, $ 1 I3-Il4
planchef, $ 113
planarkitekt, $ 113
gatu- och parkchef, $ I 15-1 17
kommunsekreterare

Ovríga deltagønde

kl 09.00 -

11.15

Jan Häggkvist

Christer Norling
Gun Törnblad
Riitta Forngren
Elin Rosendahl
Sverker Lindberg
Kajsa Landström

Justerøre

Pøragraf

Roger Eklund

Köping, Rådhuset, 2017- A4-lB

Justeríngens tid och
plats

Underskrífter
Selcre

terare Kaisa
/). Landström
-

;j^;i;

ordfi)rande

(

Justerande

Salomonsson

und

ANSLAGSBEVIS
organ
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Dnr 20171

nformation från stadsarkitektkontorets planavdel n i ng
- Stadsarkitektkontoret informerar om planeringen inftir informationsmötet den27
april2017 angående detaljplan ftjr Väster Sömsta.

-

Stadsarkitektkontoret informerar om beslut att avvakta med planeringen av etapp
i Macksta. Etapp I ska ingå i kommande planering av hela Mackstaområdet.

1

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
Bu

dg

114

Dnr20l7l

etfö rs lag i nfö r 201 8, stadsa rkitektkonto rets ma rkavd

e In in

g

Stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetftirslag inftir 2018 ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetñrslag ftir 2018 fiir att
omarbeta ftirslaget och presentera ett budgetftirslag som inte innebär några utökningar

Ks au $ 115

Dnr 20171162-315

lnförande av parkeringsskiva i Köpings kommun
Arbetsutskottet beslutade 2017-02-21 att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten
att infüra 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 centrala parkeringsplatser.
Tekniska kontoret anser att infürande av parkeringsskiva är låimpligt på parkeringsplatser
med en tillåten parkeringstid på upp till l0 timmar. Inftirandet av parkeringsskiva fürväntas
ge en effektivare övervakning med en högre efterlevnad av gällande parkeringsbestämmelser
som resultat.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att infüra parkeringsskiva i Köpings kommun från och med den

1 oktober 2017

samt att inftirande av parkeringsskiva gäller på parkeringsplatser med en tillåten parkeringstid
på upp till l0 timmar.
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Dnr 20171310-3 15

Ändring av felparkeringsavgifter i Köpings kommun
Tekniska kontoret har genomftjrt en översyn av felparkeringsavgifterna. Gällande avgifter
trädde i kraft I januari 2005.
Tekniska kontoret ftjreslår en höjning av avgiften för överträdelse av gällande parkeringstill 500 kÌ (t ex om tillåten parkeringstid överskrids).

bestämmelser

För övriga felparkeringar ftireslår tekniska kontoret en höjning av avgiften till 800 kr
(t ex vid felaktig parkering på plats reserverad für rörelsehindrade och parkering på eller
inom l0 meter innan ett övergångsställe).

- Överträdelse av gällande parkeringsbestämmelser
- Felparkering på plats ftlr rörelsehindrade samt övrig felparkering

Gållande
avqift

Förslag,
nv avqift

300
500

500
800

kr
kr

kr
kr

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftirslag till avgift på 500 kronor ftir överträdelse av gällande parkeringsbesttimmelser, att träde i kraft den I juni2017
samt att godkänna ftirslag
den 1 juni 2017.

till avgift

på 800 kronor ftir övriga felparkeringar, att träda i kraft

Ks au $ 117

Dnr 2017 /309-31

1

Lokala ordningsföreskr¡fter för torghandel samt avgifter för användning av
allmän försäljningsplats
Gällande lokala ordningsfüreskrifter ftir torghandel i Köpings kommun antogs 1996. Sedan
dess har både lagar och andra ftirhållanden åindrats. Tekniska kontoret har därftir genomftirt

en översyn av ftireskrifterna och samtidigt giort en översyn av avgiftema för anvåindning av

allmän ftirsäljningsplats.'
Tekniska kontorets fürslag på revidering av Lokala ordningsJöreslvifter þr torghandel i
Köpings kommun samt ftlrslag på nya avgifter für användning av allmtin ftirsäljningsplats
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Lokala ordningsftireskrifter ftir torghandel i Köpings kommun,
att träda i kraft den 1 januari 2018.
samt att godktinna ftireliggande ftirslag
attträda i kraft den I januari 2018.
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Drr20l7ll70-101

Budgetförslag inför 2018, tekniska kontoret
Tekniska kontorets budgetftirslag inftir 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att överlämna tekniska kontorets budgetftirslag ftir 2018
beredning.

Ks au $

119

till kommunstyrelsens budget-

Dnr20I7lI70-101

Budgetförslag inför 2018, stadskansl iet
Stadskansliets budgetftirslag inftir 201 8 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera stadskansliets budgetftirslag ftir 2018 ftir att omarbeta fürslaget och
presentera ett budgetftirslag som inte innebtir nägrautökningar.

Ks au $

120

Bud getförslag i nför 2018,

Dnr20l7ll70-101

rätsel kontoret
Drätselkontorets budgetförslag inför 20 1 8 ftireligger.
d

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera drätselkontorets budgetftirslag ftir 2018 ftir att omarbeta förslaget och
presentera ett budgetftirslag som inte innebär nägrautökningar.

Ks au $
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Dnr20l7l

Arsstämma2O17, Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB kallar till årsstämma torsdagen den27 april2017, kl

11.00

i Köping.

,A.rsredovisning ftir 20 1 6 foreligger.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2017 är Elizabeth Salomonsson med Börje
Eriksson som ersättare.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning innefattande balans- och resultaträkning
att godkåinna styrelsens förslag till resultatdispo sition
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet ftir 2016 års räkenskaper och
ftirvaltning.
samt att i övrigt vid stämman tillvaratakommunens intressen på bästa sätt.

Ks au S 122

Dnr 20171

Arsmöte 2017, Köpings Folket Hus Förening
Köpings Folkets Hus ftirening kallar till årsmöte tisdagen den25 april2017, kl

18.00,

i

Smaragden, Folkets Hus.

Kommunen har rätt att sända 15 ombud

till årsmötet. Arbetsutskottet har att utse ombud

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utse Elizabeth Salomonsson till ombud

ftr

Köpings kommun vid Köpings Folkets Hus

årsmöte 2017

samt att informerar hela kommunstyrelsen om årsmötet och efterfråga ombud.
Arbetsutskottet beslutar vidare ge ombuden i uppdrag

att ftireträda kommunens intressen på bästa sätt vid årsmötet.

Dnr20l7l312-012

Ks au $ 123

Verksam hets berättelse 20 I 6, Köpi n gs Givi lförsvarsfören ¡ n g
Civilftlrsvarftirbundet har översänt Verksamhetsberättelse ftir Köpings Civilfürsvarftirening
2016.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera verksamhetsberättelsen till protokollet.
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Dnr20I7l

Delegations rapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transportdispens och lokala trafikftireskrifter under perioden 2017-01-01-2017-03-31
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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