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Datum

2019-10-22
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

260

Dnr 2019/550

Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar.
Utlämning av allmåinna handlingar kräver i varierad omfattning administration och praktisk
handläggning. Ett antal gånger per år inkommer begäran om utlämning av stora mängder
handlingar. Att tillmötesgå en sådan begäran är svår inom befintlig organisation och en
kostnad ftlr detta füreslås faktureras den som begär ut handlingarna.
Kommunledningsftirvaltningens ftirslag floreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta

att antakommunledningsft)rvaltningens ftirslag till avgifter gällande utlämning av
allmän handling.

att respektive forvaltning informerar den som begär ut handling om att avgift tas ut vid
forfrågan samt hur avgiften skall betalas
samt att beslutet ska ftiljas upp om ett år.

Ks au $

261

Dnr 20191551

överlåtelse av lok t¡ll KUJ Museiförening.
Köpings kommun har mottagit skrivelse från KUJ museiflorening med önskemål om
övertagande av ägandet av loket "Patric Reutersw¿ird".
Kommunledningsftirvaltningens ftirslag ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att antaöverlåtelse gällande loket "Patric Reuterswärd", personvagn 10 och dragdressinen till KUJ museiftirening.

Ks au ç

262

Dnr 20171654

Staty av Kalle "Köping" Gustafsson, information.
Kommunledningsftirvaltningen informerar om att endast ett anbud inkommit vid
upphandling och att det anbudet inte motsvarade kraven. Upphandlingen har därftir
avbrutits.
Nästa steg i processen: direktupphandling

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen
erotor<oltjusteffisien

ñ

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-t0-22

Kommun

lsens arbetsutskott

Ks au $

263

Delårsrapport

Dnr 20191552
201 9,

Västra Mälardalens Kom

mu

nalförbu nd.

Delårsrapp ort 20 I 9 ftir V ästra Mälardalens Kommunalftirbund ftireli g ger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds delarsrapport 2019.

Ks au 5 264

Dnr 20191491

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

till behandling

samt att

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överfüra motionsfürslaget till utredningen av badhusets framtida användning och
därmed ftirklara motionen besvarad.

Ks au 0 265

Dnr 20191486

Med borgarförs lag, fartsä n kande åtgärder på Nyckel bergsvägen.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Ks au 5

266

Dnr 20191487

Med borgarförslag, blom lådor på Nyckel bergsvägen i fartdäm pande syfte.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.
Protokollj

srgn

Utdragsbestyrkande
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Datum

20t9-10-22

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

Dnr 2019/488

Ks au ç 267

Medborgarförslag, cykelpump på torget i Kolsva.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

till

behandling

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande

Ks au $

268

Dnr 20191

Revisionsra pport; g ranskn i ng av bud getp rocessen
Köpings kommuns revisorer har genomftirt granskning av kommunens budgetprocess
Revisionsrapporten fi)religger.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att remittera revisionsrapporten
yttrande.

Protokolljuste rá.ri¡as stg n

tut

till kommunledningslorvaltningen

Utdragsbestyrkande

flor ftirslag

till
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