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SAM MANTRNOESP ROTOKOLL
Datum

2016-rr-15

2 (ô)

Ks au $ 298 Dnr 20161

I nformation frå n stadsarkitektkontoret
Stadsarkitektkontoret informerar vid sammanträdet.

Ks au ç 299 Dnr 20161

I nformation frå n stadsa rkite ktkonto rets ma rkavde I n i n g

Stadsarkitektkontorets markavdelning informerar vid sammanträdet.

Ks au $ 300 Dnr 20161

Förha nd I i n gsu ppd rag - stadsarkitektkontoret
Stadsarkitektkontoret redogör ftir ärendet vid sammanträdet

Ks au $ 301 Dnr 20161

Servitutsavtal avseende Malmön 1:l och l:82
Ägaren till fastigheten Malmön l:92har für avsikt att bebygga sin fastighet med ett
bostadshus ftir permanentboende, men saknar idag rätt till körväg fram till tomten. I
samband med avstyckningen bildades endast ett servitut fbr gängväg eftersom området
vid den tidpunkten baravar ämnat ftir fritidsboende. Därefter har byggrätten utökats
genom en ny detaljplan.

För att den planenliga byggrätten ska kunna utnyttjas behöver rätten till tillfart ordnas.
Det sker lämpligen genom servitutsupplåtelse genom lantmäteriftlrrättning eller avtal
som sedan ffir inskrivas i fastighetsregistret. Stadsarkitektkontoret har upprättat ett
ftirslag till servitutsavtal som innebär atI ägarc till Malmön I:82 ffir rätt att ta väg över
Malmön 1:1 ftir att nå den egna fastigheten.

Fastighetsägaren betalar en engångsersättning på 5 000 kr ftr upplåtelsen.

Förslag till beslut
Enli gt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att godkänna ftireliggande servitutsavtal avseende fastighetema Malmön 1:1 och 1:82.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Detum
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3 (6)

Ks au $ 302 Dnr 20161

Renhållning - återtagande av ansvar från Västra Mälardalens Kommunal-
förbund samt överföring av ansvar till VafabMiljö Kommunalförbund
Nuläge:
o VafabMiljö Kommunalförbund svarar ftir insamling och transporter, behandling,

återbruk, biogas och anläggningar.

o Västra Mälardalens Kommunalftirbund svarar, på uppdrag av Köpings, Arboga och
Kungsörs kommun, ftir kundtjänst (kundservice, fakturering, information och
administration av kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa),
renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan.

Direktionen ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) har låtit utreda om det
renhållningsansvar som VMKF svarar ftir idag ska vara kvar i VMKF eller om med-
lemskommunerna bör återta ansvaret och överfüra uppdraget till VafabMiljö Kom-
munalfürbund.

Utredningen ft)rordar att medlemskommunemaätertar den del av renhållningsansvaret
som VMKF idag svarar für och överfür motsvarande uppgifter till VafabMiljö Kom-
munalftirbund.

Bilagor: - Utredning renhållningsansvar
- Förbundsordning, VafabMilj ö Kommunalftirbund
- Konsortie avtal, VafabMiljö Kommunalftirbund

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommun återtar det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljö-
balken och de ovan angivna verksamheterna från Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund från och med2017-01-01.

att Köpings kommun överlämnar renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och
ansvaret ftir de ovan angivna verksamheterna till VafabMiljö Kommunalfürbund från
och med 2017-01-0L

att VafabMiljö kommunalftirbund får i uppdrag att tillsammans med Västra Mälar-
dalens Kommunalftirbund ta fram en tidplan och genomftira överlämningen av ovan
angivna verksamhet senast 2017 -I2-3 l.

att kommunstyrelsen far i uppgift att utse en representant i medlemsrådet ftir Vafab-
Milj ö Kommunalftirbund.

att kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i samrådsorganet och som
ansvarar ftir kontakterna med VafabMiljö Kommunal ft)rbundet.

samt att kommunstyrelsen fär i uppdragatttillsammans med VMKF ta fram en om-
ställningsplan ftir hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 303 Drr20l6l257-042

Drift budgetu ppfölj n i n g efter oktober månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
oktober månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Ks au $ 304 Dnr 20161507-l0l

Medborgarförslag - upplåta en vägg i utställningshallen för lokal- och
amatörkonst
Håkan Eklund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag päatt kommunen
upplåter en av väggarna i kommunens utställningshall ftir lokal amatörkonst.

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

Arbetsutskottet beslutade 2016-08-16 att remittera medborgarft)rslaget till kultur- och
fritidsnåimnden fü r yttrande.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden ftireligger.

Ks arÌ $ }0- DnrT0I6l576-l0T

Medborgarförslag - badhuset byggs om till ett Gymnastikens Hus
Yvonne Ingemarsson har lämnat in ett medborgarförslag innebärande att nuvarande
badhus byggs om till ett Gymnastikens Hus.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarft)rslaget till stadskansliet
ftir yttrande.

Yttrande från stadskansliet ft)religger.

Protokolljusterarnas

I

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 306 Dnr 20161702-10l

Motion, ang en konsekvensutredning av en etabler¡ng av en ny gemensam
räddningstiänstanläggning (brandstation) för Köping, Arboga och
Kungsörs kommuner till korsningen väg 250 och avfarten till Arboga
("Majascheka").
Ola Saaw har lämnat in en motion med ftirslag att Köpings kommun tillsammans med
Kungsör och Arboga genomfür en ftirutsättningslös utredning av kostnaderna och
konsekvenserna av en central etablering av all räddningstjänst till ovan nåimnt område.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 307 Dnr 20161711-101

Motion, modernisera Köpings kommunfullmäktige
David Sharp har lämnat in en motion med beskrivning av papperslösa fullmåik-
tigesammanträden, där närvaroregistering, begäran att få ordet och voteringar sköts

digitalt via iPad. David Sharp ftjreslår i motionen

- atf stadskansliet Ër i uppdrag att undersöka olika lösningar som finns
tillgängliga

- attmedel ñr inköp av nödvåindig hård- och mjukvara tas med i 2018-års budget
- att system inftires fr o m januari2}I9

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 308 Dnr20l6l674-l0l

Med borgarförslag - an lägga mou nta¡ n bi kes pår i Karl bergsskogen
Richard Isaksson har lämnat in ett medborgarftirslag om att kommunen projekterar och
anlägger ett eller flera mountainbikespår eller bygger vidare på befintliga spår i Karl-
bergsskogen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 309 Dnr 20161

Utred n i ngsu ppd rag : motverka våldsbeja kande extrem ¡sm
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med ftirslag
- aft det framtas kommunal handlingsplan ftir hur kommunen på kort och lång sikt

ska arbeta ftirebyggande mot våldsbejakande extremism

- att arbetet i största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting,
aktörer ur civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den inter-
nationella samordnaren.

Kommunfullmdktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera motionen till stadskansliet für
yttrande.

Stadskansliet yttrade sig över motionen.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 I 6 - I 0 -3 I att bifalla motionen.

Ks au $ 310 Dnr20l6lll6-002
Delegations rapport, stadsarkitektkontoret

oktober 201 6 ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas si

I

gn Utdragsbestyrkande


