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Beslutunde

Elizabeth S alomonsson
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Andreas Trygg (V)
Daniel Akervall (MP)
Ola Saaw (M)

Ovriga deltøgønde

Sara Schelin
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kl 09.00 - 10.30
(S
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ekonomichef
teknisk chef
VA-chef, $ 138
personalchef, $ 139-140
fastighetsansvarig, ç l4I, 146
kommunsekreterare

Christer Nordling
Elin Granberg
Tove Svensk

Kari Anttila
Kajsa Landström

Justerare

ordfürande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Parøgraf

Ola Saaw

Jasteríngens tíd och
pløts

Köping, Rådhuset, 2017 -05-09

Underskrìfter
Selveterare Kajsa Landström

Ordförande Elizabeth Salomonsson

Justerande Ola Saaw
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Datum

2017-05-09

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

138

Dnr20l7l

lnformation om vattenverket och norra Mälarstranden
Tekniska kontoret informerar vid sammanträdet om vattenverket och norra Mälarstranden.

Norr Mälarstrand
Pågående arbeten:

- vattendomsansökan
- detaljprojektering
- överenskommelse med mark- och vattenägare
- besök på områdena

23 maj, klockan 18.00-21.00: kommunstyrelsens arbetsutskott samt personal från
tekniska kontoret, miljökontoret och stadsarkitektkontoret träffar berörda föreningar,
fastighetsägare och arrendatorer i området.

Vattenverket
- Samtliga entreprenader slutbesiktade
- Ekonomisk diskussion med en entreprenör pågår
- Sluttrimning och provtagning pågår
- Nytt vatten i kran snart
Vattenambassadör Mattias Klum besöker Köping den29 maj 2017.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

139

Dnr20l7l

Arbetsmiljöpolicy, revidering
Nu gällande Arbetsmiljôpolicyfõr Köpings kommun antogs av kommunfullmäktige
2005-04-25.
Föreliggande ftirslag till revidering av Arbetsmiljöpolicyn har utarbetats av personalkontoret
tillsammans med representant fiir vård- och omsorgsftirvaltningen och fackliga ftireträdare.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Arbetsmiljöpolicy für Köpings kommun.

Protokollj usterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr20l7l

Likabehandlingspolicy för Köpings kommun
Nu gällande PlanJbr lika rrittigheter och möjligheter hos Köpings kommun som ørbetsgiv ar e anto gs av kommunfu llmäktig e 20 | 2-0 5 -28 .

Personalavdelningen avsåg att utarbeta ftirslag till handlingsplan für systematiskt jämställdhetsarbete i Köpings kommun, men från och med l januari 2017 har diskrimineringslagen
skärpts och kommunen är nu skyldiga att arbeta aktivt med åtgärder mot diskriminering ftr
alla sju diskrimineringsgrunderna, varfür en likabehandlingspolicy har utarbetats istället. Till
denna policy hör riktlinjer som ger organisationen den information som behövs ftir att göra
arbetet mer konkret. Arbetet ftir jåimställdhet med mangfald generellt, arbetet med medarbetarpolicy samt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kn¡as samman ft)r att Köpings
kommun ska bli en bättre organisation och en attraktivare arbetsgivare.
Föreliggande ftirslag till Likabehandlingspolicyför Köpings kommun ersätter tidigare Plan
för lika rrittigheter och möjligheter hos Kopings kommun som ørbetsgivare frän2012.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att

anta ftireliggande ft)rslag

Ks au $

141

till Likabehandlingspolicy ftir Köpings kommun.

Dnr 20171

Energihallen, kostnadskalkyl för renover¡ng - särskilt uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut ftir 2015:
Energihallen - kostnadskalkyl fü r renovering (framfiirallt invändig).
Stadskansliet har låtit genomfüra en inventering av byggnadens skick och en kostnadsberäkning av nödvändiga åtgärder. Kostnaden uppskattas till ca 2 Mkr exklusive arbetstid ftlr
invändig målning som ft)reningarna själva utfür.

Berörda ft)reningar har också beviljats bidrag från Västmanlands Idrottsftirbund med 320 tkr
som delfinansiering av projektet om det genomftirs. Villkor ftir bidraget är ett 1O-årigt
hyresavtal.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till stadskansliet att låta genomftira en renovering av Energihallen enligt
ñreliggande ftirslag
att uppdra till fastighetsansvarig att teckna ett nytt hyresavtal med ftlreningarna med en
löptid om 10 ar
samt att anvisa 1,7 miljoner kronor ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Fördelning av barn i förskolan

Dnr 20171388-714

- särskilt uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut for 2017:
Se över möjligheten till jämnare ftirdelning av barn i ftirskolan med hänsyn till den utredning som gjorts.
Barn- och utbildningsnåimndens samt kommundelsnåimndens gemensamma redovisning av
översynen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna barn- och utbildningsnämndens samt kommundelsnämndens gemensamma
redovisning.

143

Ks au $

Dnr20l7l

Rapport om pågående motioner och medborgarförslag
Stadskansliets sammanställning över inlåimnade, men ej slutbehandlade, motioner och

medborgarftirslag, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

144

Ks au $

Dnr20l7l288-107

gsstäm ma 2017, Västman lands Tol kservice
Västmanlands Tolkservice (VTS), ekonomisk fürening, kallar till ftireningsstämma fredagen
den 19 maj2017,kl 10.30 i Stadshuset, Västerås.
Fören

i

n

Ä.rsredovisning ftir 20 1 6 ftireligger.
Kommunens ombud vid ftireningens stämmor under 2017 är Anne Tjernberg (S) med
Hans Andersson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2016 års räkenskaper och ftirvaltning
samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Protokolljusterarnas sign
I

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20171

Förbu ndsstäm ma 2017, Hedströmmens Vattenförbu nd
Medlemmarna i Hedströmmens Vattenfürbund kallas till ordinarie stämma, onsdagen
den 24 maj 2017, kl 1 0.00, i Skinnskatteberg.
Förvaltningsberättelse samt

re

sultaträkning

o

ch balansrapport for 20 1 6 ft religger.

Kommunens ombud vid ftirbundets stämmor under 2017 är Börje Eriksson (S) med
Annika Duan (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkänna fürvaltningsberättelsen med resultaträkning och balansrapport samt bevilja
styrelsen ansvarsfrihet ftir 2016 ärs räkenskaper och ft)rvaltning
samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $

146

Dm 20l7ll45-289

Måltidsutredn¡ng, i nformation
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut for 2016 gett kommunstyrelsen, stadskansliet, i
uppdrag att utreda en samordning av köken i Kolsva.
Arbetsutskottet beslutade 2017-02-28 att uppdra till stadskansliet att i samverkan med berörda fürvaltningar låta genomfüra en övergripande översyn av samtliga måltidsfunktioner
kommunen.
Stadskansliet informerar om utredningens kriterier, inriktning och omfattning:
- Oberoende och fürutsättningslös
- Omfatta all måltidsverksamhet
- Inriktning på utredningen: - kvalitét
- ekonomi
- organisation

Utredningens innehåll

- Insamlande av underlag (besök, intervjuer, datainsamling m m)
- Nulägesbeskrivning
- Fastställande av nuläge
- Analys
- Förslag på ftirändringar (ftir- och nackdelar)
- Förslag på kostorganisation (ftir- och nackdelar)
- Konsekvenser av eventuella ftirändringar ftvalitet, ekonomi, organinsation)

Uppdragstid: maj-augusti 20 1 7
Kostnad: 176 000 kr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
Protokollj usterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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