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Plats och tíd

Beslutønde

Ovriga deltagande

Justerare

Justeringens tíd och
plats

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kI09.00- 10.20

Elizabeth Salomonsson (S)

Lena Vilhelmsson (S)

Daniel A,kervall (MP)
Andreas Trygg (V)
Ola Saaw (M)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Anita Iversen
Fredrik Alm
Kajsa Landström

ordforande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef, $ 113

ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, $ 102-106
planchef, $ 102-106
kanslichef, $ 107-113
kommunsekreterare

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 201 8- ç;7 - Ot

Selveterare Landström

Ordfarande

Paragraf 102- ll3

Justerande Andreas Trygg
,s\

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammøntrddesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-08

DatumJiir anslags Datumfr)t
uppsìittande ansløgs nedtagønde

Fö rvaringsp løts fö r p roto ko llet $taf,skansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au $ 102 Dnr 20181225

Planuppdrag för del av Skogsledens förlängning
Stadsarkitektkontoret foreslår att detaljplanearbete inleds for att skapa ytterligare 6-8

tomter vid Skogsledens förlängning, i anslutning till område för vilket ny detaljplan
antogs 2017. Tomtema möjliggörs genom att fornlämningar och tekniska lösningar ftir
vatten och avlopp inte längre utgör något hinder.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan ftir del av Skogsledens

forlängning for bostäder i enlighet med foreliggande ftirslag.

Ks au $ 103 Dnr20181224

Planuppdrag för Ullvi ängar
Stadsarkitektkontoret ftireslår att detaljplanearbete inleds fìir del av Köpings-Ullvi 6:1

(arbetsnamn; Ullvi ängar) i syfte att skapa verksamhets- och bostadstomter.

Området är i översiktsplanen utpekat som verksamhetsområde, men stadsarkitektkon-
toret füreslår att detaljplanen utreder möjligheten att inrymma även viss andel bostäder

s4mt offentlig service.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan ftr del av Köpings-Ullvi 6:1

ftir verksamhet, bostäder samt offentlig service.

Ks au $ 104 Dnr20l8l226

Uppföljning av översiktsplanen från 2012
Köpings kommuns överskiktsplan antogs av kommunfu llmäktig e 2012-09 -24.

Stadsarkitektkontoret har i ftireliggande uppfoljning granskat hur väl översiktsplanen
har ftiljts sedan 2012, vilka av de utpekade utbyggnadsområdena som har genomfürts
eller påbörjats samt vilka av de uppdrag till ftirvaltningama som har genomftlrts eller
påbörjats.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol ljustera¡qas sign

$l rl,.f
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 105 Dnr20l8l282

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen Írân 2012
Köpings kommuns överskiktsplan "Köping i framtiden" antogs av kommunfull-
mäktige 2012-09-24. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod
ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Stadsarkitektkontoret bedömer att huvuddragen i översiktsplanen är aktuella och att
den kommunövergripande översiktsplanen kan florklaras aktuell.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommuns översiktsplan "Köping i framtiden" ftirklaras aktuell

samt att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att under nästa mandatperiod ta fram forslag
till en ftirdjupning av översiktsplanen för Köpings tätort.

Ks au $ 106 Dnr 20181283

Ansökan om förlängd nätkoncess¡on för befintlig 30 kV kraftledning
mellan Kolsva-Nygård, 130 kV kraftledning Riddarhyttan-Kolsva samt 30
kV kraftledning mellan Riddarhyttan och Gisslarbo, yttrande
Vattenfall Eldistribution AB har 2000 ansökt om förlängd nätkoncession ftir liqje
(tillstand) ftjr befintlig sträckning ftir;

- 30 kV luftledning och markkabel mellan Kolsva och Nygård
- 130 kV luftledning mellan Riddarhyttan och Kolsva
- 30 kV markkabel och luftledning mellan Riddarhyttan och Gisslarbo

Stadsarkitektkontorets bedömning:
Ansökan gäller befintliga ledningar som funnits sedan 1954 respektive 1959 (en del av

sträckningen sedan 1970). Inga florändringar planeras beträffande ledningarnas sträck-
ning och utftjrande.

- Kommunen känner inte till att ledningamas placering inneburit nåtgra miljö- eller
hälsoproblem under den tid de funnits.

- Ledningama berör inte detaljplanelagt område och inte heller något
utbyggnadsområde enlig översiktsplan 2012.

- Ingen känslig bebyggelse finns i nåirheten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att Köpings kommun inte har något att invända mot fortsatt användning (nätkoncession
ftir linje) av befintliga ledningar L529 Kolsva-Nygård,YI29 Riddarhyttan-Kolsva samt

L52 8 Riddarh¡tan-Gisslarbo

samt att ställa sig bakom stadsarkitektkontorets ftirslag till ¡trande som Köpings
kommuns yttrande.

Protokollju *'ffii Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 107 Dnr20l8l284

Policy för behandling av personuppgifter
Den25 maj 2018 upphör Personuppgiftslagen (PuL) att galla och ersätts av

dataskyddsftirordningen (GDPR). Förordningen ställer krav på att offentliga
myndigheter fastställer en policy ftjr behandling av personuppgifter som beskriver hur
myndigheten arbetar med frågor kopplade till personuppgifter och dataskydd.

Förslag till Policy ftir behandling av personuppgifter i Köpings kommun och dess bolag
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande fürslag till Policy ftir behandling av personuppgifter.

Ks au $ 108 Dnr20l7l8ll

Revisionsrapport; granskn¡ng av kommunens arbete med flykting-
mottagande och integ ration, besvarande
Revisorerna i Köpings kommun har granskat om styrning, genomfürande och uppftiljning
av arbetet med att ta emot asylsökande och integrera nyanlända fungerar på ett ändamåls-

enligt sätt.

Arbetsutskottet beslutade 2018-01-16 att remittera revisionsrapporten till stadskansliet
ftir besvarande.

Revisionsrapporten samt stadskansliets svar füreligger

Beslut
Arbetsutskottet be slutar

att godkänna stadskansliets svar och överlämna det till revisionen.

Ks au $ 109 Dnr20l8ll76

Fö rb u n dsstä m ma 201 8, Mä la re ns vattenvå rdsfö rb u nd

Mälarens vattenvardsftirbund kallar till ftrbundsståimma onsdagen den 16 maj 2018,
klockan 09.15 på Ängsö skola i Västerås

Vid ståimman behandlas bl a årsredovisning for 2017 iwtefattande resultat- och balans-

räkning, ftirslag till årsavgifter samt verksamhetsplan och budget ftir 2018.

Ombud vid ftjrbundets stämmor under 2018 är Ulrik Larsson (S) med Anne ljernberg (S)
som ersättare, vilka båda har anmält ftrhinder.

Protokollj*'wi Utdragsbestyrkandeslgn
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga Kristina Lindblad (MP) som ombud for Köpings kommun vid Mälarens
vattenvårdsftirbunds ftirbundsstämm a 2018.

Arbetsutskottet beslutar vidare att uppdra till ombudet

att godkänna arsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihetfor 2017 ars räkenskaper och ftlrvaltning

att godktinna füreslagna årsavgifter ftir 2018

att godkänna füreslagen verksamhetsplan och budget ftir 2018

samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 110 Dnr 20181237

Revis ions rapport; Kom m u nstyrelsens u pps i kt över rädd n i n gstjänsten
samt hur kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd
Revisorerna i Köpings kommun har granskat om kommunstyrelsen utövar uppsikt över
räddningstjänsten inom Västra Mälardalens Kommunalftirbund på ett ändamålsenligt sätt

samt h-ur kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd.

Revisionsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera revisionsrapporten till stadskansliet ftir yttrande.

Ks au $ 111 Dnr 2018/238

Revisionsrapport; Kommunens förberedelse inför införandet av Data-
skyddsförordn¡ngen
Revisorema i Köpings kommun har granskat hur kommunen ftirberett sig inftir inftirandet
av Dataskyddsforordningen

Revisionsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera revisionsrapporten till stadskansliet ftir yttrande.

gn UtdragsbestyrkandeSI
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Ks au $ 1 12 Dnr 2018/

överklagande av Förvaltningsrättens iUppsala dom 2018-04-17 a

mål 6577-16
Tekniska kontoret informerar om att Köpings kommun yrkar att Kammarrätten i Stock-
holm meddelar prövningstillstånd, upphäver Förvaltningsrättens i Uppsala dom i mål
6577-16 och fastställer kommunfullmäktige i Köpings beslut den 28 december 2016,

$ 132, om ny anläggningstaxa ftir vatten och avlopp.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 113 Dnr 2018/

lnformation kring händelsen på Malmaskolan
En anställd på Malmaskolan i Kolsva är h¿iktad av Polisen misstänkt ftjr våldtäkt och
sexuellt ofredande mot två flickor varav en är elev på Malmaskolans högstadium. Skolans
krisgrupp är aktiverad och elevhälsan är involverad.

Under söndagen höll skolan ett informationsmöte flor ftiräldrar som har elever på skolan.
Uppskattningsvis fanns 250 personer på plats i skolans matsal där de möttes av Malma-
skolans rektorer, elevhälsan som även utgör skolans krisgrupp, kommundelens ordft)rande
samt ftirvaltningschef.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj usteraróas

,{,1 
I

gn Utdragsbestyrkandesr


