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Plats och tid

Beslutønde

Ovriga deltøgande

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskrifter

Selcreterare

Ord/ôrande

Rådhuset, Köping, k109.00- 10.35

Elizabeth Salomonsson (S)
Börje Eriksson (S)
Daniel Äkervall (MP)
Andreas Trygg (V)
Ola Saaw (M)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Sverker Lindberg
Kari Anuila
Kajsa Landström

ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stabschet tekniska kontoret, S 299
fastighetsansvarig, $ 302
kommunsekreterare

Daniel Ä.kervall

Köping, Rådhuset, 2017- 17-01
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Èat/u Landström

L

Salomonsson

Justerande Daniel Åkervall

Pørøgraf 299 -302

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sømmantrlidesdøtum 2017-12-05

DøtumJör unslags r"^rr ¡r -ô r Døtumför
uppsöttande ]s¡)- t? -0? 

anslags nedtagande

Fömaringsplats ft)r protokol/¿t Stadskansliet, Rådhuset, Köping

¿7*tUnderskríft

Carl Björnberg

20tI- t)-¿q



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2017-t2-05

2 (3)

+

Ks au ç299 Dnr20l7l

lnformation om Västra Sömsta
Konsekvenser för Brunnavägen av ny detaljplan: - bygga ut VA till området

- ftirlänga gång- och cykelväg
- sänka hastigheten

Brunnavägen är Trahkverkets väg och beläggningen är avsedd ftir lågtrafikerad väg. Vid
exploatering av Västra Sömsta kommer biltrafiken samt gång- och cykeltrafiken att öka.

Konsekvenser av exploateringen:
- Omfattande ledningsdragning i Brunnavägen
- Behov av utökat väglplaneringsområde p g a dagvattenhantering, gång- och

cykelväg samt breddning av vägen p g a trafikökning
- Överenskommelse med Trafikverket kan ta lång tid

Övertagande av ca 500 meter av Brunnavägen bedöms vara den effektivaste lösningen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 300 Dnr20l7l

Kontrollpunkter för kommunstyrelsens ¡nterna kontroll 2018
Bruttorisklista für prioritering av kontrollpunkter für kommunstyrelsens ftirvaltningar 2018
ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftljande kontrollpunkter 2018 ftir kommunstyrelsens ftirvaltningar:

stadskansliet - delegation
attestrutin
styrande dokument

drätselkontoret 
- lffi"."llTr"o"

momsavlyft

tekniskakontoret-älåiiïirifff;:Tu-o.d,',*

systematisk arbetsmilj ö/SAM, uppftilj ning

Protokol ljusterS6rqs

ffit
gn Utdragsbestyrkandesl r
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lnternkontrollplan 2018 för Köpings kommun
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan ftir uppftiljning av den interna kontrollen i
Köpings kommun. Förslag till internkontrollplan för 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande fürslag till internkontrollplan ftir 2018, med justeringen att lika-
behandlingsarbetet - kontroll av atL kommunens riktlinjer ftiljs, lyfts upp till att bli ett
kommungemensamt kontrollmoment.

Ks au $ 302 Dnr

Projektering av nytt badhus och ny inomhushall, avstämn¡ng
Projekteringen av nytt badhus och ny idrottshall åir nu inne i sitt slutskede.

Stadskansliet redogör für hur det nya badhuset och den nya idrottshallen är planerat.

Tidplan: 180108 -180308
april2018
maj/juni 2018
ftirsommar 2020

Anbudstid
Politiska beslut
Byggstart
Invigning

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


