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Pløts och tíd

Beslutunde

Ovriga deltagande

Justerare

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kI09.00 - 10.30

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gustaf Olsson
Peter Söderman
Tove Svensk
Elin Granberg
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2019- ll "05

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
kvalitetsstr ateg, $ 27 7
PwC, $ 278
personalchef, $ 278
VA-chef, ç 279
sekreterare

Paragraf 277-285

Selcreterare

Ordþrande

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS
0rgan

Sammantrlidesdatum

Datumft)r anslags
uppsdttande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-1 1-05

DalumJör
ansløgs nedtagande

Förvørìngspløts Jör protokollet $¡aflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au ç 277 Drr 20191

Västmanlands Lokaltrafik; förslag på biliettpriser, information
Kommunledningsftirvaltningen informerar om fürslag på biljettpriser, biljettyper och

zonindelning.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 27S Dnr 20191

överföri ng av Köpi ngs kom m u ns gata-/parkverksam het, trafi kmyn dig het

och driftavdelning sàmt VA-verksamhet till Västra Mälardalens Energi och
M¡r¡ö AB
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-05 samt 2018-12-17 och 2018-12-20 atttekniska

kontoret överftirs till Vastra Mälardalens Energi och Miljö AB, VME, med undantagav

tekniska kontorets trafik/trafikmyndighet som överftirs till samhällsbyggnadsftirvaltningen.

Efter genomflord utredning ftireslås en justering av kommunfullmäktiges beslut KF $ 115'

2018. Trafikavdelningen ftireslås överfüras till VME och trafikmyndighetsutövningen

ft)reslår placeras i kommunledningsforvaltningen. Detta ftir att bibehålla inarbetade

synergieffekter mellan trafikenheten och driftavdelningen. VME ansvarar för beredning i
myndi ghetsutövningen.

Enligt beslut 2018-11-05, KF $ 99 så överfürs va-verksamheten i sin helhet, men für att va-

u"rk.u-h.ten ska klara delegation i ansvarsfrågan bör VME även vara huvudman ftir den

allmänna va-anläggningen. Detta kräver ett beslut om överlåtelse av den allmåinna va-

anläggningen tillVVp, och ingångna avtal betråiffande vattentjänster utanfür verksamhets-

området överlåtes till VME.

All personal på tekniska kontoret övergår i bolagets anställning, vilket inneb¿ir att per-

,onål.n b¡ei huvudman från kommunen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

Teknisk chef kvarstar i kommunen med del av tjänst.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att genomflora bolagise ring 2020 -01 -0 1 enligt ftireliggande ftirslag

att godkänna ny bolagsordning enligt foreliggande ftirslag

att placera trafikavdelningen i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, samt att

trafikmyndighetsutövningen placeras i kommunledningsfü rvaltningen

att allpersonal övergår i bolagets anställning. Teknisk chef kvarstår i kommunen med del

av tjänst.

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

samt att överftiringen finansieras med revers motsvarande bokfon värde 2019-12-31 och

löses genom övertagande av befintliga lån'att reversen

Utdragsbestyrkande
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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 für den allmänna VA-anläggningen i Köpings_konìmun

från och med i januâri 2020,füres1ås kommunfullmäktige anta ftireliggande Allmänna

bestämmelser ftlr anvåindande av Köpings kommuns vatten- och avloppsanläggning,

ABVA, och VA-taxan i sin helhet.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att faststä|la ftireliggande ftirslag till Köpings kommuns allmänna bestämmelser fiör

vatten och avlopp

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

Ks au $ 2S0 Drt 20191

Moduler till förskolan i Munktorp, hemställan från utbildningsnämnden
Efterfrågan på forskoleplatser i Munktorp har ökat. Utbildningsnämnden har ftirsökt lösa

lokalbehovei g.no- ombyggnation av en lägenhet i fürskolan Blaklockans fastighet.

Denna ¡lsning visade sig dãók inte vara ekonomisk fürsvarbar. Utbildningsnåimnden ser i
nuläget en utökning *"d modullokaler som den mest kostnadseffektiva lösningen på kort

sikt.

Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att låta utreda förutsättningarna

ftir att tillskapa ftirskolemoduler, motsvarande plats ftir ytterligare20 barn, med placering i

anslutning till någon av de befintliga ftirskoleavdelningarna'

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utreda förutsättningamafür att tillskapa ftir-

skolemoduler, motsvarande plats frr 20 barn, med placering i anslutning till någon av de

befintliga ftirskoleavdelningarna i Munktorp.

Ks au $ 281 Dm 20l9l

Delårsrapport 201 9, Gemensam Hjälpmedelsnämnd

Delårsrapp ort 20 19 ftir Gemensam Hj älpmedel snämnd ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkåinna Gemensamma Hj älpmedel snämnds delårsrapport 20 1 9.

Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 282

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

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ftireliggande tidplan ftir ekonomiska aktiviteter 2020

Ks au $ 283

Revisionsrapport; G rans kn i ng av Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
delårsrapport 2019

Revisorerna har överlämnat ftireliggande Granskning av Västra Mälardalens
Kommunalftirbunds delårsrappo rt 20 19 till kommunfu llmäkti ge ftir kännedom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 284

Mälarhamnar AB, ägarmöte
Ordftiranden rapporterar fran ägarmöte med Mälarhamnar AB

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 285

Mälarhamnar AB, försäkringar
Ekonomichefen informerar om ftirsÈikringsansvar ftir av Mälarhamnar arrenderade

byggnader.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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