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Belysning i centrum, information
Tekniska kontoret informerar vid sammanträdet.

Ks au ç 327 Dnr 20161326-10I

Medborgarförslag - belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och
Vesselstigen
Väinö Rajala har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag päatt kommunen sätter
upp belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och Vesselstigen. Till förslaget
bifogas en namninsamling.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ft)religger

Ks au $ 328 Dnr 20161388-101

Medborgarförslag - belysning på cykelvägar i området kring Amelie
Berglunds väg
Linus Hirvelä har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag pã att kommunen sätter
upp belysning på cykelvägama in till området kring Amelie Berglunds väg.

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

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 aft remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger
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Avtal om kollektivtrafik iVästmanlands län, överenskommelse om tolkning
Från och med den l januari 2017 tar Landstinget Västmanland över det regionala
utvecklingsansvaret från länsstyrel sen och bildar re gionkommun.

Punkt 6.1 i Avtal om kollektivtrafik, mellan landstinget och samtliga kommuner i
Västmanland, lyder;

"Avtal gciller från och med den I januari 2012 och darefter tillsvidare med I I
månaders uppsdgningstid. Om regionkommun bildas gdller inte ovan ncimnda
uppscigningstid utan Avtalet upphör då utanfi)regående uppscigning den dag då
r e gionko mmunen b il dat s. "

Förslag:
Samtliga parter är ense om att befintligt Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands låin

ftirlängs med sex månader, med möjlighet till ftirlängning med ytterligare tid om samt-
liga parter så medger. Vidare är parterna överens om att framtagande av nytt avtal ska
ske inom den strategiska regionala beredningen där representanter från alla kommuner
och region ingår. Partema är samstämmiga om att den gemensamma strävan ska vara att
uppnå en överenskommelse senast den 30 juni2017.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att Köpings kommun ställer sig bakom den ftireslagna överenskommelsen avseende
punkt 6.1 i Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län.
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Rapport; användandet av företagshälsovård m m
Personalkontoret deltar på sammanträdet och rapporterar om hur användningen av ftire-
tagshälsovården ser ut.
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