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Dnr 20161882

överklagande av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål 6577-16
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, $ I32, att anta ny anläggningstaxa für
vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområde fran och med 1 januari 2017.
Beslutet överklagades

till

Förvaltningsrätten i Uppsala.

Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade den l7 april 2018, i dom 6577-16, att Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktige i Köpings kommuns beslut den 28 november
2016 om ny anläggningstaxa ftir vatten och avlopp.

Köpings kommun har överklagar Förvaltningsrättens dom och begär prövningstillstånd
vid Kammarrätten i Stockholm ftir upphävande av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i
mäl6577-16 och fastställande av kommunfullmäktige i Köpings beslut den 28 november 2016, $ 132, om ny anläggningstaxa für vatten och avlopp. Överklagan undertecknades av kommunstyrelsens ordftirande och teknisk chef.
Kammarrätten i Stockholm uppmanar i skrivelse kommunstyrelsens ordftirande och
teknisk chef att styrka sina behörigheter att floreträda Köpings kommun i mål 4202-18.
Stadskansliet föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordforande
och teknisk chef att ftlreträda Köpings kommun i målet, samt att andra ombud i målet
utftirdas i enlighet med kommunstyrelsens rättegångsfullmakter. Vidare füreslås att
kommunfullmäktige formellt ställer sig bakom överklagandet.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom överklagandet avseende Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål
6577-16 och begäran om prövningstillstånd vid Kammarrätten i Stockholm
samt att uppdra till kommunstyrelsens ordftjrande Elizabeth Salomonsson och tekniska
chef Christer Nordling att själva, eller via ombud genom kommunstyrelsens rättegångsfullmakter, füreträda Köpings kommun i Kammarrätten i Stockholms måI4202-18.

Dnr 2013143

Ks au $ 148

Hamnprojektet; ombyggnation av Köpings hamn, etapp 2, option
"Yaratomten" (Sjötullen I :7)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, 139, att anvisa 65 000 000 kronor ftir
genomfürande av ombyggnation av hamnen i enligt etapp 2 med finansiering via lån.
Etapp

2:

- bygg- och projektledning ftir entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre langkaj
- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.
- byggnation av reningsanläggning for dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca 11 000 m'upplagsytor på YARAtomten.
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I ftirslaget fanns en option med; Anläggande av ca 11 000 m'?upplagsytor på YARAtomten (Sjötullen 1:7) med. Hamnprojektet hemställer om att beslutet gällande etapp
2 kompletteras med optionen.
Iordningställande av ytan på Sjcitullen 1:7 omfattar; schakt, fyllning, överbyggnad,
anslutande körvägar, ny dagvattenanläggning samt framdragning till framtida
reningsanläggning. Kalkylerad kostnad: 14 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anvisa 14 000 000 kronor med finansiering via lan für genomftirande av ombyggnad
av Köpings hamn enligt etapp2loption Yaratomten; anläggande av ca 11 000 m'upplagsytor på Sjötullen l:7.
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Dnr 2018/184

Ars redovisn i ng 2017, Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
Årsredovisning ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund 20 I 7 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2017 med däri
gjorda dispositioner

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2017 ärs ftirvaltning.
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Medborgarförslag

Dnr 20171752

- fler och bättre cykelbanor

Elisabet Jäder har lämnat in ett medborgarfürslag med forslag om fler och bättre cykelbanor i Köpings kommun.

Kommunfullm?iktige beslutade 2017-ll-27 att ta upp medborgarft)rslaget
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2018-01-16 att remittera medborgarñrslaget
kontoret ftir yttrande.

till

behandling

till tekniska

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att fürklara medborgarfiirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.
Protokollju stergrqgs sign
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Medborgarförslag

Dnr 20171753

- fler bilparkeringsplatser vid Hagateatern

Elisabet Jäder har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunen ser över
möjligheten till att skapa fler bilparkeringsplatser i anslutning till Hagateatern.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 attta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrel sen.
Arbetsutskottet beslutade 2018-01-16 att remittera medborgarftirslaget
kontoret ftir yttrande.

till

behandling

till tekniska

Yttrande från tekniska kontoret foreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.
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Dnr 20181361

Revisionsrapport; Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning
och uppföljning av s¡n verksamhet
Revisorerna i Köpings kommun har granskat miljö- och byggnadsnåimndens styrning
och uppftiljning av sin verksamhet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden har en
upparbetad och ändamålsenlig styrmodell für att säkerställa verksamhetens inriktning,
kvalitet och effektivitet.
Föreliggande revisionsrapport åir ställd

till kommunfullmåiktige ftir kännedom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera revisionsrapporten till protokollet.

Ks au $

153

Dnr20181362

Tomtpriser för Skogsledens förlängning
Detaljplan für nya småhustomter vid Skogsledens ftirlängning har antagits och vunnit
laga kraft i slutet av 2017. Förberedelser ftir utbyggnad av infrastruktur och tomtftirsäljning pågår. Stadsarkitektkontoret ftireslår tomtpriser inom intervallet 300 000
400 000 kronor exklusive vatten- och avlopp samt fiåirrvärme.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna füreliggande ftirslag till tomtpriser för Skogledens ftirlängning.
Utdragsbestyrkande
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