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Plats och tíd

Beslutande

Ovrigø deltagønde

Iusterare

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.00

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Åkervall (MP)
Ola Saaw (M)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman
Johnny Larsson
Riitta Forngren
Johanna Östman
Elin Rosendahl
Kari Anttila
Kajsa Landström

Andreas Trygg

ordftirande
v ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, $ 152-154
mark- och exploateringschef, $ 152
hamnfürvaltare, $ 152
planchef, $ 153-154
planarkitekt, $ 153

planarkitekt, $ 154
fastighetsansvarig, $ 160, 166
kommunsekreterare

Paragraf 152 - 166

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Köping, Rådhuset, 2017 -05-31

Selveterare Kajsa Landström

Or dförande Elizabeth Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrlidesdatum

Datumför ønslags
uppsüttande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-05-30

2017-06-05 DøtumJör
anslags nedtagande

Förvaringsp lats fö r proto kol/e/ gf¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg

2017-06-27
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Ks au $ 152 Dnr 20171

Hamnen; Mariakajen och Södra kajen, information
Stadsarkitektkontoret informerar om brister i "Mellanhamnen"; Mariakajen och Södra kajen.

Kajerna omfattas av säkerhets- och ordningsftireskrifter i Köpings kommuns hamnordning,
men ingår inte i småbåtshamnens, gästhamnens eller Mälarhamnars ansv¿Ìrsområde.

Stadsarkitektkontoret informerar om risker på kajerna och redogör ftir ftirslag på åtgåirder.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 153 Dnr 20171

Prioriteri n g av ¡ nfrastru ktu råtgärder i Länstra nsportplanen, ¡ nformation
Stadsarkitektkontoret informerar om prioriteringar av vâgar, gator samt gång- och
cykelvägar i Låinstransportplanen.

Länstransportplanen planeras skickas ut på formell remiss i augusti 2017.

Beslu
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 154 Drv 2017 1455 och 2017 I 456

Planuppdrag för Tavsta hage och Berghagen
2004 upprättades ett planprogram ftir Tavsta hage och Berghagen efter önskemål från med-
lemmar i ft)reningarna om större byggrätter och förbättrad sanitär standard. Arbetet stan-
nade av under 2007. Utredningsarbete ftir att studera möjligheten att lägga kommunal led-
ningar ftir vatten och avlopp på Mälarens botten påbörjades 2008.

Syftet med nya detaljplaner är att ge stöd ftir att ansluta områdena till kommunal VA-
ledningar. De nya detaljplanema ska även pröva möjligheten till större byggrätter.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets fürslag beslutar arbetsutskottet

att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan für områdena Tavsta hage
och Berghagen som tillåter en utveckling av den sanitåira standarden och medger byggrätter
i den omfattning som tillsammans med berörda fastighetsägare bedöms lämplig.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 155 Dnr20l7l

Budget och mål 2018
Budgetftirutsättningar ftir 2018 med plan for 2019-2020 samt nämndernas respektive
budgetftirslag har tidigare presenterats i samband med kommunstyrelsens budgetberedning
den 10-11 maj2017.

Vid arbetsutskottets sammanträde inlämnas Moderat samlingspartiets ftirslag till budget
2018.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ftirslag till beslut.

Ks au $ 156 Dnr20l7l

Budget- och verksamhetsuppföljning nr 1,2017, för Köpings kommun
Föreligger drätselkontorets sammanställda budget- och verksamhetsuppftiljning efter april
månads utfall20lT med prognos till årets slut.

Uppftilj ningen innehåller;

- Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut

Prognos ftir Köpings kommun på arets resultat: +12,7 ll4kr

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna budget- och verksamhetsuppftiljning nr 1,2017, ftir Köpings kommun.

Ks au $ 157 Drc20l7l -044

Ekonom is k särredovis n i ng för fi ä rrvärmeverksam heten 2016
Enligt Ellagen (1997:857) ska fiärrvärmeverksamheten redovisas skilt från annan verk-
samhet. Tekniska kontoret har tillsammans med drätselkontoret utarbetat ñrslag till
ekonomisk särredovisning i enlighet med gällande bestämmelser.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ekonomisk särredovisning av fiåirrvärmeverksamheten i Köpings kommun 2016.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 158 Dnr 20171 -044

Ekonom isk särredovisn in g för VA-verksam heten 201 6

Enligt "Lagen om allmänna vattentjåinster" ska en ekonomisk särredovisning ske ftir VA-
verksamheten. Tekniska kontoret har tillsammans med drätselkontoret utarbetat ftrslag till
ekonomisk särredovisning i enlighet med gällande bestämmelser.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2016.

Ks au $ 159 Dnr 20161169-101

Motion, utreda hur kommunens tillgång tillvaccin ser ut
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att låimplig nämnd ges i uppdrag
att

- utifran de samhällsfarliga sjukdomarna samt allmänfarliga sjukdomarna som finns
(30 st) utreda hur tillgången till vaccin ftir de ökade sjukdomarna ser ut på
kommunal nivå

- om fallet ovan är bristftilligt, utreda en samordnad inköpsftrmåga med landstinget
som uppfuller en ftirsörjningsstrategi.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till stadskansliet für yttrande

Stadskansliets yttrande föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ks au $ 160 Drr20l7l

Uppsättande av solceller på Rådhustaket - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
Kommunfullmåiktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut for 2017
Presentera ft)rslag på uppsättande av solceller på Rådhustaket.

Protokolljusterarnas sign
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Stadskansliets fürslag:
- lI2 solceller monteras på Rådhusets tak mot torget
- TV-skärm ftir att ftlja anläggningens produktion av elström installeras vid

receptionen
- Under sommarsäsongen beräknas el kunna levereras/säljas ut på nätet.

Anläggningen beråiknas kunna producera 31 040 kWh/år och har kostnadsberäknats till
ca 450 000 kronor.

Möjlighet att söka bidrag fran Länsstyrelsen/Energimyndigheten finns med upp till 30 %
av entreprenadkostnaden.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmdktige besluta

att uppdra till stadskansliet att låta uppftira en solcellsanläggning på Rådhusets tak enligt
frireliggande fiirslag men med särskilt hänsyn tagen till den estetiska utformningen

samt att anvisa 500 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir ändamålet.

Ks au $ 161 Dnr 20171

Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdftirefagamatagit fram ftireliggande rekom-
mendation für att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden ftir äldre.

SKL rekommenderar kommunema att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra
punkter:

- Koll på läget - individuella bedömningar
- Planera utifran individens behov
- Ta fram en strategi fiir att utveckla digitaliseringens möjligheter
- Ledarskap

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-22 att ställa sig bakom rekommendationen
om kvalitet i särskilt boende och ftireslå kommunstyrelsen att antarekommendationen.

Beslut
Enligt vård- och omsorgsnåimndens ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommun-
styrelsen besluta

att artta Sveriges kommuner och Landstings rekommendation für arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende fÌir äldre.

srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 162 Dnr20l7l -019

Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari -april 2017
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ft)retagande i
Köpings kommun, j anuari-apr il 20 17, ftireli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 163 Dnr20l6l869-007

Revis ions rapport; G ra nskn i n g av i ntern kontrol I i Iönehanteri n gsprocessen
Revisorerna i Köpings kommun har låtit granska om den interna kontrollen i lönehan-
teringsprocessen är tillfredställande.

Granskningen har genomftirts i samverkan med revisorema i Kungsörs och Arboga
kommun samt Västra Mälardalens Kommunalfü rbund.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att

- såikerställa att samtliga nämnder framöver inkluderar de beslutande kommun-
gemensamma kontrollmomenten i sina internkontrollplaner

- upprätta en åtgärdsplan ftir atträttatill de i granskningen identifierade bristerna.

Yttranden från stadskansliet och Västra Mälardalens Kommunalftirbund ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom stadskansliets ftirslag till svar till revisorerna

samt att uppdra till stadskansliet att återrapportera vidtagna ätgtuder till arbetsutskottet i
december 2017.

Ks au $ 164 Dnr20I7l -042

Arsredovisn i n g 2016, VafabMi ljö Kom m u nalförbu nd
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 ftir VafabMiljö Kommunalftirbund ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna kommunalförbundets årsredovisning ftr 2016

samt att bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2016.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 165 Dnr20l7l90-107

Delegationsrapport; ordförandebes I ut
Rapport om ordftirandebeslut angående uppdrag till ombud inftir Mälarens vattenvårds-
ftjrbunds ftirbundsstämm a 2017 ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 166 Dnr20l7l

Kristinelu ndsbadet (Ullvi6 : 2), rivn ing av omklädningsbyggnad
Kommunfullmåiktige beslutade 2015-11-30, $ 135, att uppdra till stadskansliet att påbörja
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall ftir idrott enligt ftire-
liggande ftirslag samt att anvisa 28 miljoner kronor ftir åindamålet med finansiering via lån
2016.

Projektering pågår och ft)rväntas vara slutftird till årsskiftet2}l7l2}l8. Upphandling av
byggentreprenad beräknas kunna ske i början av 2018 och, under ftirutsättning av politiska
beslut, kan byggstart ske under fürsommaren 2018.

yta som befintlig omklädningsbyggnad vid Kristinelundsbadet. En ftirutsättning ftir bygg-
start av nytt badhus och idrottshall är att omklädningsbyggnaden rivs. För att inte riskera
fürsena en eventuell byggstart är det lämpligt att rivningen genomftirs under sommaren/
hösten 2017.

Stadskansliet har låtit genomftira en rivningsentreprenadupphandling enligt Lagen om
offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit. Anbudet åir

kvalificerat ft)r utvärdering och anbudssumman uppgår till I 650 tkr. Enligt tidigare kalkyl
har rivningen kostnadsberäknats till 1 620 tkr.

Beslut
Under fürutsättning att medel anvisas beslutar arbetsutskottet

att antaNormans i Jönköping AB som entreprenör ftir rivning av omklädningsbyggnad på
fastigheten Ullvi 6 :2 (Kristinelundsbadet)

Arbetsutskottet beslutar vidare att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att anvisa 1,7 MkÌ ftr ändamålet med finansiering via lån.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande


