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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Plats och tíd

Rådhuset, Köping, k109.00- 09.55

Beslutønde

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

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovríga deltøgande

Sara Schelin
Jan Häggkvist

kommunchef, kl 09. 1 5-09.55
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, $ 250-25 I
hamnftirvaltare, $ 250
kommunsekreterare

Christer Nordling
Gun Törnblad
Johnny Larsson
Kajsa Landström

Justerøre

Daniel Åkervall

Justerìngens tid och
plats

Pøragraf 250 -260

Köping, Rådhuset, 2017-

l0-2.4

Underskrifter
Selveterare Kajsa Landström

Ordförande

Jus

Salomonsson
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L
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Dnr 20171682

lnvestering av ersättningsmagasin 19, Köpings hamn
Magasin 9 i Köpings hamn är i akut behov av utb¡e. Förstärkningsåtgärder

åir inte längre
ekonomiskt ftirsvarbara då byggnadens tekniska livslängd är uppnådd (magsinet är byggt
re67).

Enligt Mälarhamnar ABs ftirslag fürordar stadsarkitektkontoret att magasin 9 rivs och
ersätts med ett nytt magasin, nr 19. Rivning och byggnation av nytt magasin har kostnadsberäknats till 38 000 000 kronor.
Enligt antagna principer ftir Mälarhamnar AB och ansvarsft)rdelning mellan bolaget och
ägama ska investering i byggnader belasta Mälarhamnar AB genom hyresh<ijning.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen
ftireslå kommunfullmåiktige besluta
zttlåúa genomftira rivning av magasin 9 och uppföra ett nytt magasin 19 i Köpings hamn
samt att anvisa 38 000 000 kronor för åindamålet, vilket ska belasta Mälarhamnar AB
genom hyreshöjning enligt antagnaprinciper ftir Mälarhamnar AB och ansvarsftlrdelning
mellan bolaget och ägarna, med finansiering genom lån.
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Dm20171644

Fördjupad översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta
Västerås stad ger i samrådsremiss Köpings kommun tillftille attyttra sig över ftirslag till
ftirdjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning över Västerås hamn
och Hacksta.
Planhandlin gama återfi nns på www. vasteras. se/hacksta.
Stadsarkitektkontorets ftirslag

till remissvar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom stadsarkitektkontorets remissvar.

Ks au ç
U

252

nderhå I ls renoveri

Dnr 20171683
n

g Sjötu I lsvägen 2, 2017 -2020

Tekniska kontoret informerade arbetsutskottet 2017-10-03 om ändrade ftirutsättningar für
etapp 2 av underhållsrenovering vid Sjötullsvägen.

Protokollj
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Tekniska kontoret har tidigare beviljats 10 500 000 kronor till underhålls renovering av
verkstad/fordonstvätt/ftjnåd (etapp 2). Därefter har Vafab aviserat att de inte ska fortsätta
hyra verkstadslokal och kontorsutrymmen, vilket medftir att tekniska kan nyttja dessa
lokaler istället och endast ett mindre underhållsbehov på ca 1,7 Mkr kvarstår.
Totalt utnyttjade medel i verkstadsprojektet (etapp 2) uppgär till 3,5 Mkr.
Kvarstår av tidigare beviljade medel: 7 000 000 kronor
Tekniska kontoret ftireslår att under hösten 2017 och fram till och med 2020 utftra ftiljande underhållsåtgärder vid Sjötullsvägen istället ftir tidigare planerade åtgärder i etapp 2,
verkstad/fordonstvätt/ftinåd :

-

Renovering "gamla verkstadsbyggnaden"; tak, tvätthall fasad, fiinster, dörrar,
ellbelysning

Uppftrasolcellspaneler
Asfalteringavgårdsytor
Översyn av skyltning
Komplettering/översynavlåssystem
Renoveringavtak,huvudbyggnaden
Renovering av "växthus"
Byggnation av vindskydd, bänkgård
Utbyte av inbrottslarm
Byte av vËirmeväxlare
Byte av portar till fordonsgarage

Ovanstående åtgärder har kostnadsberäknats

till

6,8 mkr.

Beslut
Enligt tekniska kontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att godkänna füreslagen omdisposition av beviljade investeringsmedel für renoveringar vid
fastigheten Kaptenen 2, Sj ötullsv agen 2.
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Dnr 20171657

Social- och arbetsmarknadsnämnden; ansvar och revider¡ng av reglemente
Social- och arbetsmarknadsnämnden ftireslås utses som ansvarig för efterlevnad av ny lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, vilket också medftir
revidering av reglemente ft)r nämnden.
Förslag på reviderat reglemente ftjr social- och arbetsmarknadsnämnden föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige besluta

att utse social- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarig nämnd ftir efterlevnad av
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt att anta föreliggande ftirslag

till

reviderat reglemente für social- och arbetsmarknads-

nämnden
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Dnr20l7l5|4

Motion, Upplev Köping
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med ftirslag att ge kultur- och
fritid i uppdrag att utreda möjligheten till att göra Köping mer attraktivt och tillgangligt
genom en app med exempelvis GPS-guidade turer.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-15 att remittera motionen
ftir yttrande.

till behandling

samt att

till kultur- och fritidsnämnden

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.
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Dnr 20171174

Motion, om djur på äldreboende
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD)har lämnat in en motion med ftirslag
att Köpings kommunfullmäktige initierar en utredning som syftar till att undersöka möjligheterna att delas ha med sig sitt husdjur till sitt äldreboende och dels att använda sällskapsdj ur terapeutiskt inom vården.
Kommunfullmdktige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.

till behandling

Arbetsutskottet beslutade 2017 -04-II att remittera motionen
kommundelsnämnden samt milj ökontoret ftir yttrande.

vård- och omsorgsnämnden,

till

samt att

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden, kommundelsnämnden samt miljökontoret füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med håinvisning till ftireliggande yttrande.
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Dm 20111684

Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
Översyn av ägardirektiven ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har skett i
samverkan mellan Köpings kommun och bolaget.

Förslag

till ägardirektiv för Västra

Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till ägardirektiv ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Ks au
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Dnr20l7l685

Granskningsrapport; lnvester¡ngsprocessen
Revisorema i Köpings kommun har granskat kommunens övergripande investeringsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens övergripande
investeringsprocess är åindamålsenli gt utformad.
Revisorerna konstaterar att kommunen i grunden har goda ftirutsättningar für planeringen
für kommande års investeringar där hela kommunkoncernen beaktas. Kommunen har över
lag bra underlag inflor planeringen av kommande års investeringar. Revisorema bedömer
att kommunen har formaliserat arbetet kring investeringsprocessen och riktlinjer på området är välskrivna och tydliga. Revisorerna har dock identifierat ett antal ftirbättringsområden.
Granskningsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera rapporten till drätselkontoret für utarbetande av ft)rslag till ¡trande.
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Dnr 20171645

Medborgarförslag

- trafikåtgärder

på Akerbovägen vid Floraplan
Rolf Norman har lämnat in ett medborgarfürslag med fürslag om att Köpings kommun
sätter upp betongsuggor vid Floraplan eller stänger av,{kerbovägen vid Floraplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att ta upp medborgarfürslaget
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret for yttrande.
Protokollj
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Drtr 20171686

Sammanträdestide r 2018
Förslag på sammanträdestider 2018 ftir kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa foreliggande ftirslag på sammanträdestider 2018 ftlr arbetsutskottet.
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Dnr20l7l687

Tidplan för budget, bokslut, uppföljning och intern kontroll 2018
Förslag på tidplan für ekonomiska aktiviteter under 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ft)religgande tidplan ftir ekonomiska aktiviteter under 2018.

Protokollj
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