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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au ç 282 Dnr 20161736-719

Familjecentral i Köping
En arbetsgrupp, bestående av representanter från barnavårdscentral och mödravardscen-
tral, vårdcentralerna Ullvi-Tuna, Achima och Byjorden samt kommunens social- och
arbetsmarknadsftirvaltning och bam- och utbildningsftirvaltning, har utrett förutsätt-
ningarna ftjr inrättande av en familjecentral i Köping.

Arbetsgruppens utredning foreligger.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-18 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen ftir fortsatt handläggning och ställningstagande.

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2016-10-26 att ställa sig positiv till ftir-
slaget om Familjecentral i Köping samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen für
fortsatt handläggning och ställningstagande.

Ks au $ 283 Dnr 20161

Verksamhetsområde för vatten och avlopp
Enligt lag(2006:412) om allmänna vattentjåinster ska kommunen bestämma det verk-
samhetsområde inom vilket vattentj änster behöver ordnas.

Verksamhetsområde ftir allmåin vattenfürsörjning och avlopp inom Köpings tätort
ftireslås utökas med område vid Svalvägen samt område vid Barrskogsgatan och delar
av Pelarskogsgatan enligt ftireliggande ftirslag.

Verksamhetsområde i östra delen av kommunen, Norra Mälarstranden, omfattande
vattentjänsterna vatten och spillvatten ftireslås bildas ftir områdena; Stäudd, Bergudden,
Galten, Bastviken, Lilla och Stora Sandviken, Berghagen, Tavsta Hage samt Stora
Aspholmen, enligt ftireliggande ftirslag.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att utvidga befintligt verksamhetsområde samt bilda nytt verksamhetsområde für vatten
och avlopp i Köpings kommun enligt ftireliggande ftirslag.
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Ks au $ 284 Dnr 2015/824-346

Ny anläggningstaxa för vatten och avlopp i Köpings kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att antany anläggningsavgift für vatten och
avlopp inom kommunens verksamhetsområde från och med den 1 februari 2016.

Då signalerades också att justering av taxan kommer att ftireslås i två steg, ett under
2016 och ett steg under 2017.

Förslag till utformning av anläggningsavgiften für vatten och avlopp från och med
denl januari20lT:

$ 5.1 För bostadsfastighet

d) en avgift per bostadsenhet

$ 6.1 För övrig fastighet

Avgift utgår per fastighet med

a) en avgift avseende framdragning av varje
u ppsättning servisled n in gar til I forbindelse-
punkter för V, S, och Df

V = dricksvatten S = spillvatten (avlopp) Df = dagvatten, fastighet (regnvatten)

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att artta ftireliggande ftirslag till anläggningstaxa fiir vatten och avlopp inom
kommunens verksamhetsområde fran och med 1 januari 2017.

Dagens taxa Föreslagen taxa

Avgift utgår per fastighet med

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter förV, S, och Df

Exkl
moms

lnkl
moms

Exkl
moms

lnkl
moms

42 100 52625 67 360 84 200

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter for V, S, och
Df.

31 600 39 500 50 560 63 200

c) en avgift per m'tomtyta 31:60 39:50 50:40 63:00

21 000 26 250 33 600 42000

Dagens taxa Föreslagen taxa

Exkl
moms

lnkl
moms

Exkl
moms

lnkl
moms

42 100 52625 67 360 84 200

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning forbindelsepunkter för V, S, och
Df.

31 600 39 500 50 560 63 200

c) en avgift per m2 tomtyta 45:00 56:25 72:00 90:00
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Ks au $ 285 Dnr 20161739-012

Verksam hetsplan och bud g et 2017, stadsarkitektkontorets markavdel n i n g

Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for stadsarkitektkontorets markavdelning
ftreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna stadsarkitektkontorets markavdelnings verksamhetsplan och budget ft)r
2017.

Ks au $ 286 Dnr 20161738-012

Verksam hetspla n och bud g et 2017, stadska nsl iet
Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for stadskansliet ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna stadskansliets verksamhetsplan och budget for 2017.

Ks au $ 287 Dnr 20161740-012

Verksam hetsplan och budg et 2017, tekn iska kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 for tekniska kontoret skickas separat.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tekniska kontorets verksamhetsplan och budget for 2017.

Ks au $ 288 Dnr 20161741-012

Verksam hets plan och bud g et 2017, d rätsel kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2017 lor drätselkontoret skickas separat.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna drätselkontoret verksamhetsplan och budget för 2017.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 289 Dnr 20161

Medarbetarpolicy för Köpings kommun
Stadskansliet har, ftir att få ett tydligt och enhetligt medarbetskap i kommunen, arbetat
fram ftireliggande ftirslag till Medarbetarpolicy ftir Köpings kommun.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Medarbetarpolicy ftir Köpings kommun.

Ks au $ 290 Drr 20161619-019

Fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2016 informerades om att kom-
munstyrelsens ordfürande i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har fürklarat sin
avsikt om ftirdjupad mellankommunal verksamhet i en avsiktsft)rklaring. Kommunerna
erbjuder sig att fungera som ett "pilotområde" i enlighet med intentionema i den kom-
mande statliga utredningen om den framtida kommunstukturen.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen besluta

att Köpings kommun ställer sig bakom den avsiktsftirklaring om ftirdjupad samverkan
som inlämnats

att kommunchefen får i uppdrag att initiera de utredningar som kan bli aktuella med
anledning av styrgruppens beslut

samt att beslutat gäller under fürutsättning att Arboga och Kungsörs kommuner fattar
likalydande beslut.

Ks au $ 291 Dnr 20161

Ny bolagsordning för Mälarenerg¡ Elnät AB
Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny bolags-
ordning ftir Mälarenergi Elnät AB.

Andringarna ftiranleds i första hand av ändringar i Kommunallagen som bland annat
innebär att ändamålet ftir bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit
att göra bolagsordningarna enhetliga.

Översyn och ändringar har skett i samverkan med bolaget och övriga delägare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen füreslå kommunfullmäktige besluta

att arÍa ftireliggande ft)rslag till bolagsordning ftir Mälarenergi Elnät AB.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 292 Dnr 20161

Ny bolagsordning för Mälarhamnar AB
Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny
bolagsordning ftir Mälarenergi Elnät AB.

Ändringama ftiranleds i första hand av åindringar i Kommunallagen som bland annat
innebär attândamälet ftir bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit
att göra bolagsordningarna enhetliga.

Översyn och ändringar har skett i samverkan med bolaget och övriga delägare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ft reslå kommunfullmdktige besluta

att anta ftireliggande fürslag till bolagsordning ftir Mälarhamnar AB.

Ks au $ 293 Dnr 20161

översyn av ägardirektiv för Mälarhamnar AB
Mälarhamnar AB är ett delägt bolag som ägs av Västerås stad, 55Yo, och Köpings
kommun,45olo.

Föreliggande översyn av ägardirektiv ftir Mälarhamnar AB är ft)ranledd av ny
mandatperiod. Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen ft)r
Mälarhamnar AB och Västerås stad.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att antaftireliggande ftirslag till ägardirektiv ftir Mälarhamnar AB.

Ks au ç294 Dnr20l6l508-101

Medborgarförslag - rä,jning i kommunens skog i Kolsva
Åke Ytterberg har lämnat in ett medborgarftirslag med ftrslag pãaftkommunen röjer i
skog i del av Ekbacken 25 l i Kolsva.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-08-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret für yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 295 Dnr 20161719-040

Revisionsrapport; Granskning av delårsbokslut 2016 för Köpings kommun
Revisorernas granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2016 ftire-
ligger.

Ks au ç 296 Dnr 20161

Delegationsrapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
2016-07-01 -2016-09-30 gällande transportdispens och lokala trafikftireskrifter
ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au S 297 Dnr 20141677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr l3
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 att läta genomftira en utredning av vilka åt-
gärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer åindamålsenliga.

Stadskansliet lät utarbeta ftirslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp 1: Huvudbyggnaden - renoveringen genomftird.
- etapp 2: Annexet

Kommunfu llmäktige beslutade 201 4 -12-l 5 att läta genomfü ra proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, arrtexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03 att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör
für renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmäktige beslutade 2015-ll-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokoll från byggmöte nr 13 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


