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Datum

r.f.J KOPINGS KOMMUN

2017-tt-07

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

261

Dnr20I7l

Förslag till effektivisering budgetåret 2018
Förslag till effektiviseringsnivåer i budget 2018 redovisas vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till respektive nämnd/ftirvaltning att presentera ftirslag på effektiviseringar med
konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat ftirslag.

Ks au

5262

Dnr20l7l7l4

Verksamhetsplan och budget 2018, stadskansliet
Förslag till verksamhetsplan och budget 2018 ftir stadskansliet fttreligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna stadskansliets verksamhetsplan och budget ftir 2018.

Ks au $

263

Dnr20l7l7l5

Verksamhetsplan och budget 2018, drätselkontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2018 ftir drätselkontoret füreligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna drätselkontorets verksamhetsplan och budget ftir 2018

Ks au ç

264

Dnr 20171716

Verksamhetsplan och budget 2018, tekniska kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2018 fttr tekniska kontoret ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tekniska kontorets verksamhetsplan och budget ftir 2018

Protokollj

sig

K

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-ll-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 265

Dnr 20171717

Verksam hetspla n och budget 20 1 8, stadsarkitektkontorets markavdel n i n g
Förslag till verksamhetsplan och budget 2018 for stadsarkitektkontorets markavdelning
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrel sen besluta

att godkänna stadsarkitektkontorets markavdelnings verksamhetsplan och budget för 2018

Ks au $

266

Drr

2014170

Detaljplan för Skogsledens förlängning, PL 365
Detaljplanen ftir Skogledens ftirlängning syftar till att möta efterfrågan på bostäder genom
att skapa planmässiga ftirutsättningar ftir att etablera nya bostäder i en del av skogen UllviHögstaskogen, ca 2,5 km sydväst om Köpings centrum.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-25, $ 143, att uppdra
upprätta detaljplan ftir Skogsledens fürlängning.

till

stadsarkitektkontoret att

Detaljplanen är upprättad och har handlagts med utökat ftjrfarande.
Förslag till detaljplan har varit ute fiir granskning och sammanställning över inkomna synpunkter med kommentarer ftireligger. Inkomna synpunkter har inte medft)rt någon större
revidering av planftirslaget.

Miljö- och byggnadsnämndens ftirslag till detaljplan fiir Skogsledens ftirlängning, PL 365,
med miljökonsekvensbeskrivning ft)religger.

Beslut
Enligt miljö- och byggnadsnåimndens ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen ftlreslå kommunfu llmäktige

attantaftireliggande detaljplan fiir Skogsledens ftirlängning, PL365, i Köpings kommun.

Ks au ç

267

Dnr 20171701

Samord nad energ i- och kl i matråd g ivn i n g 2018-2020
Köping, Arboga och Kungsörs kommun har sedan 1999 samverkat om en gemensam
energirådgivning ftir de tre kommunerna. Nuvarande avtal für gemensam energi- och
klimatrådgivning löper ut 31 december 2017 . Förslag till ny överenskommelse für
perioden 2018 - 2020 ftireligger.

sign

K

Utdragsbestyrkande
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Datum

20t7-tl-07
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ftireliggande förlag till överenskommelse om kommuner i samarbete für
samordnad energi- och klimatrådgivning

samt att bemyndiga stadsarkitekten att ftir Köpings kommuns räkning underteckna avtalet.

Ks au $ 268

Dnr 20171693

Utredning; se över kommunens vaktmästarorganisation i samordnings- och
effektiviseri n gssyfte - sä rs ki lt u ppd rag från kom m u nfu I lmä kti ge
I samband med budgetbeslut lor 2014 fick stadskansliet i uppdrag att se över kommunens
vaktmästarorganisation i samordnings- och effektiviseringssyfte.
Stadskansliets utredning föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna stadskansliets utredning av kommunens vaktmästarorganisation.

Ks au 5 269

Dnr 20171658

Kommunal tillstyrkan av vindkraft
Köpings kommun har getts möjlighet attyttra sig om Energimyndighetens och Naturvardsverkets rapport Ko mmunal t ill s tyr kan av v indlcr aft.
Information om rapporten återhnns på; www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i---+ Redovisade20lT ---+ Kommunal
oarbete-itillstyrkan av vindkraft.
Stadskansliets fürslag

till remissyttrande ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ftirslag till remissyttrande beträffande Kommunal tillstyrkan av vindkraft.

Ks au

ç270

Dnr20l7l

Nati o ne I I pl a n fö r tra ns po rtsyste met 2018 -2029

Köpings kommun har getts möjlighet att yttra sig om remissversionen av Trafikverkets
ftirslag till Nationell plan för transport sy stemet 2 0 I I - 2 0 2 9.
Protokollju

"wi

sbestyrkande

srgn

lu"*n

SAM MANTNNOESPROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

2017-tt-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till nationell plan für transportsystemet 2018-2029 återfinns på
www.trafikverket. se/nationellplan.
Förslag

till

remissyttrande ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ft)rslag till remissyttrande beträffande Förslag till nationell plan
für transportsystemet 2018-2029 med vid sammanträdet redovisade justeringar/
kompletteringar.

Ks au $
Sl

271

Dnr20l7l

utredovisning av i nvesteri ngsprojekt

Föreligger slutredovisning av ftilj ande investeringsproj ekt;

Projekt nr
6rs66

Beskrivning
Ombyggnation av Småftretagshus 3
Utemiljön vid Folkets Park
Om- och tillbyggnation av Rådhuset
Nybyggnation av fü rskolan Skogsborgen
Tillbyggnation av fü rskolan Kolstrasten
Energieffektiviseringspaket nr 3
Energieffektiviseringspaket nr 4
Tillgänglighetsanpassning av Karlbergshallen
Förbättring av skolgårdar
Rivning i kv Hake
Lokaler fü r Svenska Bordtennisftirbundets kansli
Utegym Johannisdal
Utsiktsplats, gamla vattentornet

61s70
61577
61572

6t573
61s74
61578
61s79
61580
61582
61s83
6l 585
61s88

Resultat, kr
- 79 700
4
- 433
- 1 355
- 209
- r 429

300
000

400
800
700
| 3t4 400
- 643 000
22r 700
57 000
- 74 400
9 300
20 000

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande slutredovisning av investeringsproj ekt nr 61 5 66, 61 57 0,
6157r, 61572, 61573, 6t574, 6t578, 61579,61 580, 61582,6 1 583, 6l 585 0ch 61 588
med redovisade över- och underskott.

Ks au ç

272

Dnr 20171696

porl 2017, Västra Mälardalens Kom

nd
Delårsrapp ort 2017 ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund ftireligger
Delårsra

p

Protokollju stefárhas sign

ffit

m u nalförbu

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-ll-07
Komm unstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds delårsrappo rt

20 I 7 .

Dnr 20171696

Ks au 5 273

Revisionsrapport; Granskning av Västra Mälardalens Kommunalförbunds
delårsrappott2017
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalftjrbund har översiktligt granskat ft)rbundets
delårsrapport per 2017 -08-3 I .
Granskningsrapporten ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera revisionsrapporten till protokollet.

Dnr 20171700

Ks au ç 274

Revisionsrapport; Granskning av Köpings kommuns delårsrapport
Revisorerna i Köpings kommun har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per

20t7-08-3r.
Granskningsrapporten ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera revisionsrapporten till protokollet.

Ks au

ç275

Dm20l7l93

Revisionsrapport; Registerkontrol¡ inom barn- och utbildn¡ng, vård- och
omsorg, social- och arbetsmarknad, kultur- och fritid samt Kolsva
kommundel
Revisorerna i Köpings kommun har granskat registerkontrollen av personal inom ftirskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola som omfattas av lagens krav på
registerkontroll samt familjedaghem, HVB-hem och andra boenden ftir funktionshindrade
barn.

Protokollju

srgn

Utdragsbestyrkande
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Detum

2017-tt-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Granskningsrapporten ftireligger tillsammans med yttranden från barn- och
utbildningsnämnden, Kolsva kommundel, kultur- och fritidsnämnden, social- och
arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera revisionsrapporten till protokollet.

Ks au

ç276

Drr20I7l709

Länsstrategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld
nära relationer

i

Låinsstyrelsen i Västmanlands län har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional
strategi ñr myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor och våld i nåira relationer.
Syftet med ft)religgande ftirslag till strategi är att länets kommuner, hälso- och sjukvård,
berörda myndigheter och ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete für
att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer samt forebygga och avskaffa våldet.

Beslut
Enligt social- och arbetsmarknadsnämndens fürslag beslutar arbetsutskottet ftireslå
kommunstyrelsen besluta

att anta foreliggande länsstrategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer 2017-2020.

Ks au

ç277

Dnr20171466,467,468

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2003 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapport ftjr kvartal 2,2017 från vård- och omsorgsnämnden, kommundelsnämnden samt
social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokollj

srgn

Utdragsbestyrkande

xöprNcs KoMMUN
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Datum

2017-tt-07
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

278

Dm20171398-101

Rapport; pågående motioner och medborgarförslag
Stadskansliets sammanställning över inlämnade, men ej slutbehandlade, motioner och
medborgarftirslag ftireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna rapporten.

srgn

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-tt-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au 5 279

Upphandling av grövre arbetskläder, antagande av leverantör
Köpings kommun har upphandlat ramavtal für senare avrop av grövre arbetskläder under
avtalstiden från och med20I7-Il-20 till och med 2018-11-19 med option for beställaren
om fürlängningl-ar i upp till 36 månader.
Upphandling har genomförts genom ftjrenklat ft)rfarande i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling, SFS 201 6:1 145.

Vid anbudstidens utgång den2017-10-25 hade tre (3) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta
l. TOOLS Sverige AB
2.PO Persson AB

from2017-ll-20 till och med
2018-11-19 med option ftir beställaren om ftirlåingning/-ar i upp till 36 månader.
som leverantörer av grövre arbetskläder under avtalstiden

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagna leverantörer
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Andreas Trygg
protokolljusterare

Protokollj

srgn

L*-

Utdragsbestyrkande
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