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SAM MANTRADESP ROTOKOLL

KOPINCS KOMMUN

Datum

2017-10-03

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Plats och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

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

ordfürande
v ordftirande
ledamot
ledamot, kl 09.00- 11,15, ç 236-243
ledamot

Ovriga deltøgønde

Sara Schelin
Jan Häggkvist

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
gatu- och parkchef, $ 236
avd. chef, entreprenadavdelning,
konsult, Public Partner, $ 238
miljöchef, 5 239
IT-strateg, S 240-241
kommunsekreterare
administratör

kI09.00- 11.20

Christer Nordling
Joshua Bender

Per-Arne Skoglund
Anna Drevenstam
Göran Nilsson
Per V/adlin
Kajsa Landström
Carl Björnberg

Justerøre

Paragrøf 236-243

Roger Eklund

Justeringens tid och
pløts

Köping, Rådhuset, 2017- iC -03

Underskrifter
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ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Orgøn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrlìdesdatum

2017-10-03

Døtumft)r unsløgs

DatumJör

uppsüttønde

anslags nedtøgande

Förvaringsplats för proÍokol/ef $f¿dsþansliet, Rådhuset,

Underskríft

Carl Björnberg

Köping
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Datum

2017-t0-03

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $ 236

lnförande av parkeringsskiva, information
Tekniska kontoret informerar om infürandet av parkeringsskiva i Köpings tätort från och med
den I oktober2017.

i Köpings centrum har numera krav på parkeringsskiva, vilket är skyltat
vid respektive parkering.
280 parkeringsplatser

470 parkeringsplatser i Köpings centrum har inte krav på parkeringsskiva.
7 000 parkeringsskivor har beställts ftir utdelning.

Utvärdering av inftirandet av parkeringsskiva ska genomftiras.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç 237

g av verkstad/fastig heter vid Sjötu I lsvägen 2, i nformation
Tekniska kontoret informerar om renoveringar och åtgärder vid Sjötullsvägen.
Renoveri

n

Etapp

1:

ftinåd/upplagsytor, 2013114.

Etapp

2:

verkstad/fordonstvätt/ftirråd, 2014117. Budget 10,5 Mkr
Anbudsomgang 1: endast ett anbud, vilket var ftjr högt - ftjrkastades
Anbudsomgäng2: tre anbud, vilka var ñr höga - ingen möjlighet att gâ vidare

Vafab har aviserat att de ej ska fortsätta hyra verkstadslokal och kontorsutrymmen: nya ftirutsättningar; endast underhållsrenovering ftjr ca 1,7 Mkr.

Mkr i investeringsmedel kvarstar.

7

Förslag

till

åtgärder:

- underhåll av gamlaverkstaden
- asfaltering, skyltning, låssystem,
tak huvudbyggnad, växthus, vindskydd,
inbrottslarm, våirmeväxlare, garageportar
- solceller

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

P rotokolljusterarnas srgn
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Utdragsbestyrkande

3,3 Mkr

3,1 Mkr
0,4 Mkf
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KÖPINGS KOMMUN

SAM MANTRNO TS PROTOKOLL
Datum

2017-10-03

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $ 238

Genomlysning av kommundelsnämnden, information
Konsult från Public Partner deltar och informerar om resultatet och slutsatser av den
genomlysning av kommundelsnämndens verksamhet som genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Drr

Ks au $ 239

20171630

Taxa enligt Miljöbalken 2018
Vid kommunfullmäktiges behandling av budget och antagande av taxor ftir 2018 kunde
inte miljötaxor enligt Miljöbalken behandlas med anledning av ftiråindringar i lagstiftningen och i awaktan på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting.
Miljökontoret har nu reviderat taxan enligt Miljöbalken utifrån nytt underlag från Sveriges
Kommuner och Landsting, och ftirslag på taxa enligt Miljöbalken ftireligger (skickas
elektroniskt och återfinns på www.koping.se samt finns på kommunstyrelsens expedition
ft)r påseende).

Beslut
Enligt miljökontorets fürslag beslutar arbetsutskottet ftjreslå kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till taxa ftir prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
att gälla från och med den I januari 2018.

Ks au $

240

Dnr 20171641

Gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
I samband med budgetbeslut for 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.
Stadskansliets utredning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande utredning av möjlighet
mötesplatser

till

gratis Wifi på lämpliga offentliga

samt att uppdra till stadskansliet att ta fram ft)rslag på lämpliga platser für inft)rande av
fritt wifi och florslag på rutiner för praktiskt inforande av fria wifi-områden.
Protokollju sterA{nas sign

ffjl

Utdragsbestyrkande

É
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Datum

2017-10-03
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $
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Dm20171642

Bredbandsstrategi för Köpings kommun 2017-2025
kommunfullmäktige

- särskilt uppdrag från

I samband med budgetbeslut lor2016 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ny IT- och bredbandsstrategi.
Nåir det gäller lT-strategi samverkar Köpings kommun med Arboga och Kungsörs kommuner kring en gemensam IT-strategi. I bredbandsfrågan har kommunerna olika ftirutsättningar och utmaningar. Stadskansliet har därft)r valt att dela upp uppdraget i en ITstrategi och en bredbandsstrategi.

Förslag på bredbandsstrategi for Köpings kommun 2017-2025 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au

5242

Dm20171643

övertagande av ark¡vmyndighet för Mälarenerg¡ Elnät AB
Mälarenergi Elnät AB är dotterbolag till Mälarenergi AB som är ett av Västerås stad helägt
bolag. Köpings kommuns ägarandel i Mälarenergi Elnät AB uppgår till14,7 o/o.
Mälarenergi Elnät AB har sitt säte i Köpings kommun och arkivmyndighet är Köpings
kommuns kommunstyrelse.

I syfte att samordna Västerås stads arkivtillsyn och med hänvisning till muntligt

samråd i
frägan anhåller Västerås stad om att Köpings kommun överlämnar ansvaret som arkivmyndighet ftir Mälarenergi Elnät ab till Västerås stad fran och med den l januari 2018.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att, under ftirutsättning att Västerås stad fattar formellt beslut om övertagande, överlämna
ansvaret som arkivmyndighet för Mälarenergi Elnät AB till Västerås stad fran 2018-01-01.

Ks au ç

243

Dnr 20171358-042

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 31 augusti 2017 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.
Protokollju sty'¡4rnas sign

w;l
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Utdragsbestyrkande
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