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rÖpINcs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRROESPROTOKOLL
Datum

2019-tr-t4

KS $ 179

Vafab M¡l¡ö Kommunalförbund, information om förslag till avfallslaxa202O
Representanter ftir Vafab Miljö Kommunalftirbund deltar vid sammanträdet och informerar
om ftirslag till avfallstaxa2}2}, med stegvis höjning av taxan under 3 år.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

KS $ 180

Ks au $ 278 Dnr 20191

Överföri ng av Köpi n gs komm u ns gata-/parkverksam het, trafi kmynd i g het
och driftavdelning samt VA-verksamhet till Västra Mälardalens Energi och
M¡rjö AB
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-05 samt 2018-12-17 och 2018-12-20 aft tekniska
kontoret överftirs till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, VME, med undantagav
tekniska kontorets trafik/trafikmyndighet som överftirs till samhällsbyggnadsftirvaltningen.

Efter genomftird utredning ftireslås en justering av kommunfullmäktiges beslut KF $ 115,
2018. Trafikavdelningen ftireslås överfüras till VME och trafikmyndighetsutövningen
füreslår placeras i kommunledningsftirvaltningen. Detta ftir att bibehålla inarbetade
synergieffekter mellan trafikenheten och driftavdelningen. VME ansvaÍar för beredning i
myndi ghetsutövningen.

Enligt beslut 2018-11-05, KF $ 99 så överfürs va-verksamheten i sin helhet, men für attva-
verksamheten ska klara delegation i ansvarsfrågan bör VME även vara huvudman frjr den
allmänna va-anläggningen. Detta kräver ett beslut om överlåtelse av den allmänna va-
anläggningen till VME, och ingångna avtal beträffande vattentjänster utanför verksamhets-
området överlåtes till VME.

All personal på tekniska kontoret övergår i bolagets anställning, vilket innebär att per-
sonalen byter huvudman från kommunen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.
Teknisk chef kvarstår i kommunen med del av tjänst.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen füreslå kommunfullmäktige besluta

att genomftira bolagisering 2020-01 -0 1 enligt füreliggande ftirslag

att godkänna ny bolagsordning enligt ftireliggande ftirslag

att placera trafikavdelningen i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, samt att
trafikmyndi ghetsutövningen placeras i kommunledningsftirvaltningen

att all personal övergår i bolagets anställning. Teknisk chef kvarstår i kommunen med del av
tjänst.

att överftira den allmänna va-anläggningen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

samt att överfüringen finansieras med revers motsvarande bokftjrt värde 2019-12-31 och att
reversen senare löses genom övertagande av befintliga lan.

sign

w
Utdragsbestyrkande



rÖp¡NGs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄoespRoToKoLL
Datum

2019-tr-14

KS $ 181

Ks au ç 279 Dnr 20191

Antagande av Allmänna bestämmelser för användande av Köpings kommuns
vatten- och avloppsanläggning, ABVA, samt VA-taxan
Med anledning av ny huvudman ftir den allmänna VA-anläggningen i Köpings kommun
från och med I januari 2020,füres1ås kommunfullmäktige anta ftireliggande Allmänna
beståimmelser ftir användande av Köpings kommuns vatten- och avloppsanläggning, ABVA,
och VA-taxan i sin helhet.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ftireliggande ft)rslag till Köpings kommuns allmänna beståimmelser ftjr
vatten och avlopp

samt att fastställa ftireliggande ftirslag till Köpings kommuns VA-taxa.

KS $ 182
Ks au S 264 Dnr 20191491

Motion, Ungdomens Hus = Karlbergsbadet.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp motionen till behandling samt att
remittera den till kommunstyrelsen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att överftira motionsftirslaget till utredningen av badhusets framtida anvåindning och
därmed ftirklara motionen besvarad.

KS $ r83
Ks au $ 255 Dnr 20l9lIIl
Rapport angående information och rådgivning till barn och unga
Ä.se Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med ftirslag;
- att kommunen redovisar hur ungdomar far möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmäkti ge bes lutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifal la motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-28 att uppdra till utbildningsnämnden samt kultur- och
folkhälsonåimnden att redovisa hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Utbildningsnämndens samt kultur- och folkhälsonämndens redovisning ftireligger.

Protokollj*"'ff"i sign

'ç'v
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN
SAM MANTRAoeSP NOTOKOLL
Datum

2OT9-TI-T4
Kommunstyrelsen

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

KS $ 184

Ks au $ 263 Dnr 20191552

Delårsrapport 201 9, Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd

Delårsrapp ort 20 19 ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund ftireligger

Beslut
Enligt arbetzutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds delårsrappo rt 2019 .

KS $ 18s

Ks au $ 281 Dnr20l9l

Delårsrapport 201 9, Gemensam Hjälpmedelsnämnd
Delårsrapp ort 2019 lor Gemensam Hj älpmedelsnämnd ft religger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att godkänna Gemensamma FIj älpmedelsntimnds delarsrapport 20 I 9.

KS $ 186

Ks au $ 261 Dnr 20191551

överlåtelse av lok till KUJ Museiförening
Köpings kommun har mottagit skrivelse från KUJ museiftirening med önskemål om
övertagande av ägandet av loket "Patric Reuterswärd".

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige besluta

att anta överlåtelse gällande loket "Patric Reuterswärd", personvagn 10 och drag-
dressinen till KUJ museifìirening.

Protokol ljusterapqas sign

Ml \Ñv I

Utdragsbestyrkande
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KOPINCS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNÄOTS PNOTOKOLL
Datum

2019-lr-r4

KS $ 187
Ks au ç 257 Dnr 20191

Ansökan om bidrag till veteran-SM i orientering 2020

Köping-Kolsva Orienteringsklubb ansöker om 56 205 kronor i bidrag till Veteran-SM
den 28-30 augusti 2020.

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen har behandlat ärendet och bedömer att föreningen
uppfyller villkoren ftir bidrag enligt Samverknnsöverenskommelse for srirskilt stöd till
föreningar.

Kultur- och folkhälsofürvaltningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen for beslut.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att bevilja Köping-Kolsva Orienteringsklubb ett bidrag om 56 000 kronor till Veteran-
SM den 28-30 augusti 2020,med finansiering via kommunstyrelsens anslag für
ofürutsedda behov.

KS $ 188

Ks au $ 258 Dnr20l9fll3

Medgivande om att VafabMiljö Kommunalförbund får representera
medlemskommunerna
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett fortydligat producentansvar för insamling av
ftirpackningar och returpapper fran bostadsfastigheter. De nya regelverken om fürpack-
ningsavfall och returpapper började gälla den l januari 2019.

I fürordningen är det bestämt att det fran och med den I april 2025 ska vara fastighetsnära
insamling (FND fran samtliga bostadsfastigheter i Sverige.

I samband med att FNl-lösningama infürs ska de organinsationer som representerar
producentema genomfüra samråd med alla kommuner.

Då regeringens beslut om de nya fürordningarna tillkommit efter bildandet av VafabMiljö
kommunalftirbund innehåller Förbundsordningen ingen uttrycklig reglering av huruvida
ansvaret ftir en sådan uppgift överftjrts på ftirbundet.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrel sen

att Köpings kommun hlirmed ger sitt medgivande till att VafabMiljö kommunalftirbund
har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer att genomfüras med
anledning av fü rändringarna i producentansvarsft)rordningarna för forpackningar och
tidningar.

Protokollj*"'ffij sign

\$.
Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

20t9-tl-14+

KS $ 189
Ks au $ 282

Tidplan för ekonomiska aktiviteter 2020
Förslag på tidplan ftir ekonomiska aktiviteter 2020 ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att fastställa ftireliggande tidplan für ekonomiska aktiviteter 2020.

KS $ 190 Dnr20l9l329

Delegationsrapport, sam hä I lsbyg g nadsförvaltn i n gens markenhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under augusti och september 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ lel
Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 15, 22 och 29 oktober 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 1e2

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger ftir anmälan protokoll från handikapprådet den23 september 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

sign

w
UtdragsbestyrkandeS



KOPINCS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄDES P ROTOKOLL
Datum

2019-rr-14

KS $ 193

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll fran ungdomsfullmäktige den 19 september 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 194

Ks au $ 293

Nyttja n d e rättsavta I avsee nde fi be ro ptis ka led n i n g a r
För att möjliggöra uppläggning av muddernassor på fastigheten Sjötullen l:2 m fl inom
ramen flor pågående hamnprojekt, finns behov av atI fl¡ta befintliga mark- och sjöftirlagda
fiberoptiska ledningar.

Samhällsbyggnadsftirvaltningens markenhet ha utarbetat ftirslag till nytt nyttjanderättsavtal
med IP-Only Networks AB, Telenor Sverige AB samt Tele2 AB avseende mark- och
sjöftirlagda fiberoptiska ledningar på fastigheterna Norsa 22:59, Hushagen 1:8 samt
Sjötullen 1:2 i Köpings kommun. Ledningama flyttas till det nya läget på ledningsägarnas
bekostnad.

Förslag till nyttj anderättsavtal fiireligger.

Beslut
Kommunstyrel sens ft)reslår kommunfu llmäkti ge be sluta

att godkåinna ftireliggande ftirslag till nyttjanderättsavtal med IP-Only Networks AB,
Telenor Sverige AB samt Tele2 AB avseende mark- och sjöftirlagda fiberoptiska ledningar
på fastigheterna Norsa 22:59, Hushagen l:8 samt Sjötullen 1:2 i Köpings kommun

KS $ 19s

Ks au $ 291

Driftbud getu ppfölj n i n g efter oktober månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
oktober månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter tio månader berliknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -3,0 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

Protokolljuste 'ffi\
\\t/

Utdragsbestyrkandesign


