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Plats och tid

Beslutønde

Ovrígø deltøgande

Justerøre

Justeringens tíd och
pløß

Underskrifter

Selcreterare

OrdfÒrande

Rådhuset, Köping, kI09.00- 10.40

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Elin Granberg
Fredrik Alm
Per V/adlin
Anette Johansson
Kajsa Landström

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
VA-chet $ 101

kanslichef, $ 95-99, 101

IT-strateg, $ 95-96
kvalitetsstrateg, $ 99
kommunsekreterare

Daniel Åkervall

Köping, Rådhuset, 2018- M-74

Justerande Daniel Åkervall

Paragrøf 94-l0l

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrddesdøtum

Døtumfir anslags
appsüttunde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-04-24

Datumför
anslags nedtøgønde

Fämaríngsp lats Jör proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 94 Dnr 2018/

Upphandling; drift och underhåll av järnvägsanläggning
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir drift och underhåll av kommunens
jämvägsanläggning belägen i Köpings hamn.

Avtalstiden ftir uppdrag löper fran 2018-05-01 med en avtalstid om 1 år och med option
ftir beställaren om ftirlängning i upp till 36 månader.

Upphandling har genomfürts som en ft)renklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2018-03-21hade tre anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta SRR Infrateknik AB som entreprenör av ramavtal drift och underhåll av
järnvägsanläggning under avtalstiden 2018-05-01 till2019-04-30 med option i
beställarens val om ftjrlängning i upp till 36 månader

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson Daniel Åkervall
protokolljusterare
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Ks au $ 95 Dnr20I7l666

Riktlinje för anskaffning av lT
Föreliggande riktlinje är framtagen ftir Köpings, Arbogas, Kungsör och Surahammars
kommun i syfte att öka samordningen och ftir att styra mot gemensamma mål och
visioner inom IT-området.

Riktlinjen ska bidra bl a till att:
- minska det totala antalet lT-system
- underlätta hanteringen vid nyanskaffning av IT
- vara ett stöd ftir verksamheterna vid anskaffning av IT

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

ztt anta ftireliggande ftirslag till Riktlinje für anskaffning av IT

samt att uppdra till stadskansliet att implementera riktlinjen i kommunens fürvaltningar
och bolag.

Ksau$96 Dnr 20171665

Ri ktl i nje för systemförvaltn i ng
Föreliggande riktlinje är framtagen ftir Köpings, Arbogas, Kungsör och Surahammars
kommun i syfte att öka samordningen och ftir att styra mot gemensamma mål och
visioner inom IT-området.

Riktlinjen ska bidra bl a till att:
- ftrbattra och tydliggöra den interna beställarfunktionen i kommunen
- ftirbättre ledning och styrning av de resurser som krävs ftir att upprätthålla

system
- öka samverkan och öka effektiviteten inom IT-området
- öka verksamhetsnyttan av gjorda IT-investeringar
- all systemftirvaltning ska vara verksamhetsdriven och målstyrd.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Riktlinje ftir systemft)rvaltning

samt att uppdra till stadskansliet att implementera riktlinjen i kommunens ftirvaltningar
och bolag.
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Ks au $ 97 Dnr 20181222

lnspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden, rapport
Rapport från Länsstyrelsens, i Stockholms län, inspektion vid gemensamma överfür-
myndarnåimnden den l9 december 2017, ftireligger.

Överftirmyndarnämnden ska besvara inspektionsrapporten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 98 Dnr 20181232

Förordnande av dataskyddsombud
Den25 maj 2018 upphör personuppgiftlagen (PuL) och ersätts av dataskyddsftirord-
ningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och att
respektive personuppgiftsansvarig myndighet ska utse ett dataskyddsombud.

Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt administrativ chef för Västra
Mälardalens Kommunalförbund har enats om att föreslå kommunernas gemensamma
IT-strateg, Per V/adlin, som dataskyddsombud ftir Köpings, Arbogas och Kungsörs
nämnder, bolag och ftirbund.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalftirbund, som
personuppgiftsombud

att ftirordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud ftir kommun-
styrelsen

att anmäla beslutet till Datainspektionen

samt att besluten gäller från och med 2018-05-25 då dataskyddsftirordningen ersätter
personuppgiftslagen.
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Ks au $ 99 Dm20I8l23I

Arbete & Liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun 2017
I 2018 års fürsta version av Arbete &,Liv görs en samlad beskrivning av befolk-
ningsutveckling, arbetsmarknad och ftiretagand i Köpings kommun under 2017.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 100 Dnr 2018/

Arsstämm a 2018, Köpings Folket Husförening
Köpings Folkets Hus fürening kallar till årsmöte torsdagen den26 april 2018, kl 18.00, i
Smaragden, Folkets Hus.

Kommunen har rätt att såinda 15 ombud till årsmötet. Arbetsutskottet har att utse ombud.

Anmälda ombud: Elizabeth Salomonsson och Abdul Qorbani.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utse Elizabeth Salomonsson, Carl-Inge V/estberg, Rougel Frössle och Abdul Qorbani
till ombud ftlr Köpings kommun vid Köpings Folkets Husftirenings årsstämma2}l8

Arbetsutskottet beslutar vidare att ge ombuden i uppdrag

att ftireträda kommunens intressen på bästa sätt vid stlimman.

Ks au $ l0l Dnr 2018/

Dom från Förvaltningsrätten avseende Norr Mälarstrand, information
Dom fran Förvaltningsrätten i Uppsala avseende Norr Mälarstrand har inkommit.
Överprövningen avsåg kommunfullmåiktiges två beslut 2016-11-28; g 131 VA-
verksamhetsområde samt $ 132 Anläggningstaxa ftir VA.

Förvaltningsrättens dom :

- VA-verksamhetsområde - överklagande avslås, kommunfullmfütiges beslut kvarstår.
- Anläggningstaxa fijr VA - överklagande bifalls, kommunfullmåiktiges beslut upphävs

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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