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Kommu nstvrelsens arbetsuts kott

Pløts och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Daniel Åkervall (MP)
Andreas Trygg (V)
Ola Saaw (M)

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrigø deltøgande

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt
ekolog, ç27-28
VA-chef, $ 27
kommunsekreterare

kl 09.00

-

10.20

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Gun Törnblad
Christina Schyberg
Elin Granberg
Kajsa Landström

Justerare

Pøragraf 27 -36

Ola Saaw

Justeríngens tíd och
pløts

Köping, Rådhuset, 20 I 8- OZ-I?

//
-'/

Underskrìfter

L---

.ÞCC',*z!.--:--..æ-'.....
Selcreterare

Landström

Ordförande

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkånnagivits genom anslag

Organ
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2018-02-06

jör anslags
uppslittande
Datum

Fö rvaríngsp løts Jör proto ko

Datum

jör

anslags nedtagønde

llet

g¡¿dskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Dnr 2018/68

Genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2017,
återrapportering
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram für vattenfürvaltningscykeln 2016-2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala myndigheter och till
samtliga låinsstyrelser och kommuner. Utöver att genomftira de myndighetsspecifika
åtgärderna ska myndigheter, låinsstyrelser och kommuner årligen rapportera till de fem
vattenmyndigheterna om genomftirandet av åtgärderna.

Miljökontorets ftirslag till åtenapportering fran Köpings kommun ftireligger.

Beslut
Enligt miljökontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen

att godk?inna ftireliggande återrapportering
åtgärder i Köpings kommun.

till vattenmyndighetema av 2017-ãrs

Ksau$28
Förvaltn i n g en I i gt vattend i rektivet, i nformation
Miljökontoret och tekniska kontoret informerar om ftirvaltning enligt vattendirektivet
vid sammanträdet.
Vattendirektivet: ramdirektiv für vatten, började gälla i december 2000
Gemensam vattenpolitik lor EU - helhetssyn på vattenresurser.
Ska inftirlivas

i lagstiftningen, bl a Miljöbalken.

Vattenftirvaltningen i Sverige är indelad i 5 vattendistrikt. Vi tillhör Norra Östersjöns
vattendistrikt.
Förvaltningen är indelad i 6-års cykler.

Miljökvalitetsnormer ftir

vatten:

- statusklassificering (kemisk/ekologisk)
- milj ökvalitetsnormer
- åtgeirdsbehov

Milj ökvalitetsnormerna återfi nns i Länsstyrel sens ftirfattningssamling.
Kommunens ansvar:

1. Tillsyn enligt Miljöbalken
2. Tillsyn jordbruk
3. Tillsyn avloppreningsverk + nät
4. Tillsyn enskilda avlopp

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen
Protokollju

sign

till protokollet.
Utdragsbestyrkande

5. Dricksvatten
6. planering (ÖP/detaljplan)
7. VA-plan
8. Dagvattenplan
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Dnr20l8l57

Arsredovisn i ng 2017, d rätselkontoret
Å¡sredovis ning 20 17 fiir drätselkontoret ftireli

g

ger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2017 ftir drätselkontoret.

Ks au $
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Dnr 2018157

Arsredovisning 2017, tekniska kontoret
Årsredovis ning 20 l7 fiir tekniska kontoret ftireli g ger.
Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2017 for tekniska kontoret.

Ks au $ 3l

Dnr 2018/69

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Enligt riktlinjerna für intern kontroll ska resultatet av uppftiljningen redovisas under
januari månad påftiljande år. Uppftiljning av internkontrollplan 2017 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrel sen besluta

att godkåinna uppftlljning av internkontrollen ftir 2017.

Ksau$32

Dnr 20171549

Slutbetänkandet SOU 2017:88, Utredn¡ng om en stärkt minoritetspolitik.
Nästa steg? Del2, yttrande
Utredningen redovisade delbetänkandet "Nästa steg? Förslag ftir en stärkt minoritetspolitik", SOU 2017:60, i juni 2017. Samtidigt ftirlåingdes utredningsens uppdrag ftir att
bland annat analysera om den finlandssvenska gruppen i Sverige ska erkännas som en
nationell minoritet. Fler frågor har tillkommit under utredningen gång, varav två åir mer
centrala;

-

bör Sverige utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk (sprfüstadgan)

Protokollj uste,ra¡nas sign

ffir

Utdragsbestyrkande
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överväga behovet av åtgärder ftir att ftirbättra kvalitativa data om de nationella
minoritetema

Utredningen SOU 2017:88 presenterar konkreta ftirslag som på sikt ska ge en bättre och
mer fungerande minoritetspolitik i Sverige.
Stadskansliets fürslag

till yttrande över fürslagen i SOU 2017:88 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna ftireliggande remissvar gällande SOU2017:88, Slutbetänkande av
utredningen om en stärkt minoritetspolitik.

Ksau$33

Dnr 20171769

Medborgarförslag - gångväg med belysning mellan Bäverstigen och
Johannisdalskogen
Urban Axelsson och Vainri Rajala har ltimnat in ett medborgarftirslag med ftirslag
om att kommunen iordningställer den gangväg som finns mellan Bäverstigen och
Johannisdalskogen samt ftirser gångvägen med elljus.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarforslaget
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

till

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande

Ks au $
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Medborgarförslag
Agärdsgatan

Dnr20l7l772

- trafiklysen för gående

vid korsningen Sveavägen -

Aila Andersson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att korsningen
Sveavägen - Ä.gärdsgatan ftirses med trafiklysen für gående.
Kommunfullmdktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret für yttrande

Protokol ljuster¡¡nas

wl

ign

Utdragsbestyrkande

till
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Ksau$35
Medborgarförslag

D¡tr2017l8I2

-

minnestavla och staty vid Köpings lP

Bo Jansson har l¿imnat in ett medborgarfiirslag med ftirslag om uppftirande av en
minnestavla ftlr, eller byst av, Nils E. Ukstedt samt en staty/byst av, eller minnestavla für, Leif Eriksson vid Köpings IP.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

till

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir yttrande.

Ksau$36
Svenska Bordtennisförbundets konvent i Köpin g 2018, information
Svenska Bordtennisftirbundet planerar att anordna ett konvent i Köping den 13-14
oktober 2018, och efterfrågar Köpings kommuns möjligheter till stöd och hjälp vid
arrangemanget.

Stadskansliet informerar om planerat konvent vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollluslerffis

"ã.

Utdragsbestyrkande
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