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Dnr 20171434

Ks au $ 286

Principer för ansvars- och kostnadsfördelning mellan Köpings kommun och
Mälarhamnar AB
Kommunfullmäktige beslutade 2008 om ansvarsfördelning mellan kommunen och Mälarhamnar AB avseenden hamnanläggningen i Köping.
En översyn av hyresavtalen ftir Mälarhamnar AB har genomfürts.
Översynen har medftirt ftirtydliganden i den gränsdragningslista som reglerar ansvaret
mellan Mälarhamnar AB och Köpings kommun. Därutöver füreslås en justering avseende
kostnadsfürdelningen ftir de åtgärder som kommunen genomftir i hamnanläggningen.
Förslag till justerade principer avseende finansiering av åtgärder i hamnanläggningen samt
redogörelse ftir ekonomiska konsekvenser av fürslaget ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande ftirslag till justerade principer ftir ansvars- och kostnadsftirdelning mellan Köpings kommun och Mälarhamnar AB.
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Dnr 2013143

Hamnprojektet; ombyggnation av Köpings hamn, finansiering av etapp 2
För att fìjrbereda Köpings hamn ftlr framtida större fartyg och ökade godsmåingder behöver
investeringar göras i de befìntliga anläggningama, såväl i hamnbassänger som i kajer,
hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät. En ftirstudie har genomftirts som underlag
ftir beslut om återgärder i hamnen. Hamnprojektet är indelat i fyra investeringsperioder.

Etapp

1:

- projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,
ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt ftirberedande arbeten inom anläggningsytan ftir muddermassor.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-0I-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor ftir genomftirande av projektering av etapp 1 i Köpings hamn enligt ftireliggande ftirslag med
finansiering via lån.
Etapp

2:

- bygg- och projektledning ftir entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre långkaj
- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.
- byggnation av reningsanläggning ftir dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca l1 000 m'upplagsytor på YARAtomten.

Kalkylerad kostnad for etapp 2: 65 000 000 kronor, med en option pä 14 000 000 kronor i
2017 ärs penningvärde.
Protokol
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anvisa 65 000 000 kronor für genomftirande av ombyggnation av hamnen i enlighet
med etapp 2 med finansiering via lan.

Ks au $

288

Dnr20l7l744

lnstruktion för kommunchefen
I den nya Kommunallagen (2017:725) som gäller fran och med 2018-01-01 framgår att
"Styrelsen ska i en instruhionfastställa hur direharen ska ledaforvaltningen under
styrelsen. Instruhionen ska ocl<såfaststrilla direktùrens övriga uppgifter" samt "Styrelsen

får besluta att direktoren skø ha en annan bencimning".
I fiireliggande ft)rslag till instruktion fastställs hur kommunchefen

ska leda florvaltningen

under styrelsen och relationen till övriga ftirvaltningschefer och verkställande direktörer
inom kommunkoncernen. Även kommunchefens roll i ftirhållande till kommunens övriga
politiska organ, regionala och nationella organ framgår.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till Instruktionþr kommunchefen.

Dnr 20171756

Ks au $ 289

Policy för att motverka mutor och jäv bland anställda och förtroendevalda i
Köpings kommun och dess bolag med tillhörande riktlinjer
Stadskansliet har utarbetat ftireliggande ftirslag till Policy för att motverka mutor och jav
bland anstrillda ochþrtroendevalda i Köping kommun och dess bolag med tillhörande
riktlinjer.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta PolicyJör att motverka mutor och jav bland anstrillda ochJörtroendevalda i
Kaping kommun och dess boløg med tillhörande riktlinjer.
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Ks au $ 290

Drtr 20171757

Upphandlings- och inköpspolicy
Västra Mälardalens Kommunalft)rbunds upphandlingsenhet har tillsammans med
kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna arbetat fram ftireliggande fürslag till
reviderad upphandlings- och inköpspolicy. Policyn ft)reslås gälla ftir samtliga styrelser och
nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arboga, Kungsörs och Surahammars kommun
samt ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund och Västra Mälardalens
Myndighetsftirbund.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till upphandlings- och inköpspolicy, vilken ersätter tidigare
Upphandlings- och inköpspolicy antagen 2009 -05 -25.

Ks au $
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Dnr20l7l642

Bredbandsstrategi för Köpings kommun 2017-2025 - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
I samband med budgetbeslut ftir 2016 beslutade kommunfullmäktige aft ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ny IT- och bredbandsstrategi.
När det gäller IT-strategi samverkar Köpings kommun med Arboga och Kungsörs kommuner kring en gemensam lT-strategi. I bredbandsfrågan har kommunerna olika ftirutsättningar och utmaningar. Stadskansliet har därftir valt atf dela upp uppdraget i en ITstrategi och en bredbandsstrategi.
Ett utkast till Bredbandsstrategi presenterades ftir arbetsutskottet20lT-10-03 som då
beslutade att notera informationen till protokollet.
Förslag på bredbandsstrategi ftir Köpings kommun 2017-2025 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftlreliggande ft)rslag till Bredbandsstrategift;r KApings kommun 2017-2025
samt att uppdra till stadkansliet att kommunicera, etablera kontakter med övriga intema
verksamheter och skapa rutiner für att underlätta für invånare och extema intressenter i
frågor kring bredbandutbyggnaden i kommunen.
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Dnr20I7l64l

Gratis Wifi; lämpliga platser för införande samt förslag på rutiner för
införandet
I samband med budgetbeslut for 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 att godkänna föreliggande utredning av
möjlighet till gratis Wifi på lämpliga offentliga mötesplatser samt att uppdra till stadskansliet atttafram ftirslag på lämpliga platser ftir inftjrande av fritt wifi och ftirslag på
rutiner ftir praktiskt inftirande av fria wifi-områden.
Stadskansliets ftirslag på lämpliga platser für inftirande av

fritt wifi och ftirslag på rutiner

ftir inftirandet av fria wifi-områden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att aktivera fritt V/ifi i Ullvihallen, Karlsbergshallen, biblioteken i Köping och Kolsva,
Kulturskolan samt äldreboendena Nygården och Tunadal med mötesplatser.
Detta till en årskostnad pä 12 600 kr, baserat på sju områden á I 800 kronor per år.
attlåúabeställa, installera basstation och aktivera fritt Wifi på Hökartorget, Stora Torget,
Centrumtorget och äldreboende Ekliden i Kolsva.
Detta till en engångskostnad på 15 000 kr, baserat på sex områden â2 500 kr och en
löpande årskostnad på I 1 800 kr, baserat på sex områden á 1 800 kr/år.
samt att ge stadskansliet i uppdrag att begära in kostnadsforslag ftir Kristinelunds sportfrilt, Ishallen och Karlsdals torg samt fortsatt uppdrag angående järnvägsstationen, gästhamnen och Scheeletorget.

Dm2017196-l0l

Ks au $ 293

Motion, skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när elever i behov
av extra stöd byter skolor inom kommunen
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med fürslag att

-

Köpings kommun ska inleda en utredning rörande hur det påverkar den nya skolan
ekonomiskt när elever i behov av extra stöd byter skola mitt i en termin och det då blir
den nya skolan som på befintlig budget ska tillgodose som t ex elevassistenter och
andra speciella pedagogiska verktyg

-

Skolor ska kompenseras ftir de elever som är i behov av särskilt stöd ftir de resurser
som behövs som går ut över den redan satta ekonomiska ramen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Arbetsutskottet beslutade 2017-04-ll att remittera motionen
nåimnden samt kommundelsnämnden ftir yttrande.

till barn- och utbildnings-

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ks au ç 294

Dnr 20171659

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund
En reviderad ñrbundsordning ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund har arbetats fram
i syfte att ftireslå en modell ftir ftirenklad finansiering samt tydliggöra ansvar och på så sätt
underlätta det löpande arbetet samt skapa fürutsättningar ftir en mer effektiv verksamhet.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till reviderad ftirbundsordning für Västra Mälardalens
Kommunalftirbund att galla från och med den I januari 2018, under ftirutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner.

Ks au $
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Dnr20161743,20171722,20171723

Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB
Vid

senaste ägarmötet med Mälarenergi Elnät

AB reviderades aktieägaravtal,

bolagsordning samt ägardirektiv fiir bolaget. Översynen och ändringarna har skett i
samverkan med bolaget och övriga delägare.
Revideringarna ska godkännas av samtliga delägare ftir beslut på 2018 års bolagsstämma.

Vid arbetsutskottets sammanträde anmäler Elizabeth Salomonsson jäv och utgår.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att

anta ftireliggande fürslag

till

bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv ftir

Mälarenergi Elnät AB
samt att beslutet ftirutsätter godkännande av övrigaägare (Hallstahammars kommun,
Arboga kommun och Stadshus AB).
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Dnr 20171724

överenskommelse metlan Region Västmanland och kommunerna iVästmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Den l januari 2018 träder Lag(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Lagen syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna
vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och effektivt sätt.

Länets socialchefer och chefer ftir regionens hälso- och sjukvård har forberett inftir de ftirändringar den nya lagen medftir och arbetat fram ftjreliggande ftirslag till överenskommelse.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta Overenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Vristmanland
om samverkanfar ftygg och è¡¡etcttv utslvivningfrån sluten halso- och sjul<vård att gälIa
från och med 2018-01-01.

Ks au

5297

Dnr20l7l

lnternkontrollplan 2018 för Köpings kommun
Ärendet utgår

Ks au $ 298

Dnr 20171224

Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari - oktober 2017
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och floretagande
Köpings kommun, j anuari-okt ober 20 I 7, ftirelig ger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.
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