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SAMMANTNAOESPNOTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

20t7-06-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- 11.40

Plats och tid

Rådhuset, Köping, kl09.00

Beslutande

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

ordftirande
v ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrìga deltagande

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
kommunikationsstrateg, $ 1 67
HR-specialist, $ 167
kommunikatör, $ 167
samhällsplanerare, $ 168
fastighetsansvarig, $ 169, 180
kommunsekreterare

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Sofie Åström
Mikael Hellberg
Linnea Svansbo
Lars-Olov Johansson

Kari Anttila
Kajsa Landström

Justerare

Pøragrøf 167 -182

Ola Saaw

Justeringens tid och
pløts

Köping, Rådhuset, 2017 -06-16

Underskrifter
Selcreterare Kaj sa Landström

Or dJör ande Elizabeth

S

alomonsson

Justerande Ola Sa¿w

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrödesdatum

2017-06-13

DatumJör anslags

2017-06-26

uppsöttande

Datumför
anslags nedtagande

Förvaringsplats fÕr protokol/¿, Stadskansliet, Rådhuset,

Underskrift

Carl Björnberg

Köping

2017-07-18
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Datum

2017-06-13

[o¡¡mqnstyrelsens arbetsutskott
Ks au $ 167

Arbetet med a rbets g iva rva ru mä rke, i nfo rmation
Statskansliet informerar vid sammanträdet om pågående arbete med arbetsgivarvarumärke;
syfte, innehåll, budskap, medieplan, marknadsftiringsmaterial, chefsstöd och arbetssätt.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 168

Drtr 20171495

Rapporten Liv och hälsa ung2O17
Region Västmanland har genomfürt undersökningen av hälsoläget bland länets ungdomar
årskurs 7 och 9 i grundskolan samt i andra året på gymnasiet.
Syftet med undersökningen åir att öka kunskapen om ungdomars behov och synliggöra
deras livssituation.
Resultaten ftir Köpings kommun ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

169

Dnr

Projektering av nytt badhus och ny idrottshall, informat¡on
Stadskansliet informerar vid sammanträdet om pågående projektering

av nybyggnation av

badhus och idrottshall.

Prel. tidplan: nov/dec -17:
januari -18:
mars -18:
aprlmaj -18:
sommaren -20:

proj ekteringen slutftird

upphandling
beslut
byggstart
nytt badhus och ny idrottshall klart

Beslut
Arbetsutskottet

att notera informationen till protokollet

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-06-t3
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Ks au $ 170

Dnr20171228-042

Driftbudgetuppföljning efter maj månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftllj ning ftir Köpings kommun efter
maj månads utfall ftireligger.

Efter fem månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut
på - 16,9 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten

Ks au $ 171

Dw20161726-309

Utred n i n gs u ppd rag ; framtidens smarta sophanteri ng
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att bifalla motion med ftjrslag på smart miljövänlig sophantering genom tät, solcellsdriven, komprimerande soptunna. Motionären
ftireslog

-

att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna

till

att investera i smart sophantering.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att uppdra till tekniska kontoret att utreda framtidens
smarta sophantering enligt motionens intentioner.
Tekniska kontorets utredning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ftirklara uppdraget utftirt.

Ks au ç

172

Dnr20l7l408-101

Motion, fossil- och bullerfri rekreation på Mälaren
Daniel Ä.kervall (MP) har lämnat in en motion med ftirslag att Köpings kommun
gemensamt med Arboga och Kungsörs kommuner ska

-

Verka ffir en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna fritidsbåtar på Mälaren
Utreda möjlighet till ftirbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom kommungråinsen
Utreda möjlighet till skärpta bullenegler ftir fritidsbåtar inom kommungråinsen
Utreda möjlighet till differerande taxor och avgifter till ftirmån ftir fossilfria
fritidsbåtar

Protokol lj usterarnas

si

gn

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid arbetsutskottet sammanträde yrkar Ola Saaw, med stöd av Roger Eklund, Elizabeth
Salomonsson och Andreas Trygg, avslag på motionen.

Daniel Åkervall yrkar bifall till motionen.
Ordftiranden frågar efter ledamötemas åsikt om de bägge yrkandena. Hon finner Saaws
m fl yrkande antaget.

Beslut
Arbetsutskottet fü reslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfu llmåiktige

att avslå motionen.

Ks au $

173

Medborgarförslag

Dnr20l7l343-101

-

borttagning av buskar efter Ullvileden

Pernilla Alrikson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
tar bort eller klipper ner buskar som skymmer sikten mellan gang- och cykelvägen och
Ullvileden utanftir Ullvigymnasiet.
Kommunfullmåiktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrel sen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Dnr 20171364-10I

Ks au $ 174

Medborgarförslag

- farthinder

på Munkvägen

Tommy Johnson har lämnat in ett medborgarftirslag med fürslag om att Köpings kommun
sätter upp farthinder på Munkvägen i Munktorp.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

P

srgn

Utdragsbestyrkande
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Ks au $

175

Dm20171365-101

på och omkring gamla vattentornet
Pelle Barkelius har lämnat in ett medborgarflorslag med ftirslag om att Köpings kommun
vidtar åtglirder på gamla vattentornet samt snyggar upp kring tornet.

Medborgarförslag

- åtgärder

Kommunfullmtiktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande i samarbete med stadskansliet.

Ks au $

176

Medborgarförslag

Dnr20l7l394-101

- återställande

av dammen i Johannisdalskogen

Gösta Johansson har låimnat in ett medborgarftirslag med fürslag om att Köpings kommun

återställer dammen i Johannisdalskogen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Dnr 20171405-101

Ks au ç 177

Medborgarförslag

- Sveriges framtid

Yobert Oyqem har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
anställer en person ftir att hjälpa nyanlända invandrade Köpingsbor att enklare komma in i
samhället.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden ftir yttrande.

Protokolljusterarnas

si

gn

Utdragsbestyrkande
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Ks au $

178

Medborgarförslag

Dnr20I7l420-l0l

- ställplatser för husbilar i Köping

Rolf Norman har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att Köpings kommun
anordnar en fin ställplats ftir husbilar i hamnen.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget

till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fürklara medborgarftlrslaget für besvarat med hänvisning till att kommunfullmäktige
2017-03-27 beslutade om en utdelning på I 300 000 kronor ur stiftelsen familjen G A
Roséns minne till uppställningsplats ftir husbilar.

Ks au $

179

Medborgarförslag

Dnr20l7l430-101

-

iordningställa områden i hamnen för rekreation

Ira Walther har lämnat in ett medborgarfiirslag med ftirslag om att Köpings kommun iordningställer områden i hamnen für rekreation ftir allmänheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ftirklara medborgarfürslaget ftir besvarat med hänvisning till att en översyn av hamnen
pågår.

180

Ks au $

Dnr20l7l496

jmf 20161842

Fler förskoleplatser i Kolsva, ändring av detaljplan för fastigheten

Bergtorpet l:4

Arbetsutskottet beslutade 2016-12-13, $ 336, att uppdra till stadskansliet att utreda behovet
av fler ftirskoleplatser i Kolsva och återkomma med ft)rslag om eventuell nybyggnation av
en ftirskola.

i central delarna av
Kolsva och har i samverkan med kommundelen, Köpings Bostads AB och stadsarkitektStadskansliets bedömning är att det behöver byggas en ny fürskola

kontoret utrett lämplig placering av en eventuell nybyggnation.
Bedömningen är att en ny fürskola lämpligen uppftirs på fastigheten Bergtorpet 1:4, som

tillhör Köpings Bostads AB och som idag står utan byggnader. Enligt gällande detaljplan
Ër dock marken endast användas ftir bostadsändamåI. Stadskansliet fiireslår att stadsProtokolljusterarnas sign
I

I
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arkitektkontoret ges i uppdrag attândradetaljplanen så en nybyggnation av en ftlrskola
möj liggörs på fastigheten.

Beslut
Enligt stadskansliets fürslag beslutar arbetsutskottet
att uppdra till stadsarkitektkontoret att skyndsamt låta genomfüra en detaljplane?indring ftir
del av fastigheten Bergtorpet l:4 ftir att möjliggöra nybyggnation av en fürskola på fastigheten.

Ks au $

181

Dnr20l7l358-042

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den

3l

maj 2017 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godktinna rapporten.

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tiänstemän att verkställa uttag
på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Drätselkontoret har utarbetat ftirslag till bemyndigande für vissa ftirtroendevalda och
tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning m m ftir Köpings kommuns räkning.

Beslut
Enligt drätselkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet floreslå kommunstyrelsen besluta
att lämna bemyndigande att verkställa uttag på bankrákning m m i enlighet med
ftireliggande ftirslag.

Protokollj
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