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Ks au $ 11 Dnr 20191

lnformation om svar till Arbetsmiljöverket
Kommunledningskontoret informerar om åirendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetskutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 12 Dm20l9l

Avfal lstax a 2020, remiss
Kommunalftirbundet VafabMiljö har översåint ftirslag till ny avfallstaxa på remiss till
medlemskommunerna. Den nya taxan fiir hushållsavfall åir avsedd att gâllafrån och med
l januari 2020. Remisstiden löper till och med den l7 mars 2019.

Förslag till beslut
Arbetskutskottet beslutar

att

Ks au $ 13 Dm20I9l

Ren hå I I n i n gsord n ¡ n g ; avfal lsplan och föreskrifter, utstäl I n i ng
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ftir att ta fram Avfallsplan och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige i
varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Renhållningsordning ska innan beslut ställas ut i respektive kommun ftir samråd under
minst 4 veckor. I samband med utställningen bereds även respektive kommun möjlighet att
lÈimna synpunkter på renhållningsordningen.

Förslag till Avfallsplan2020-2030 samt Renhållningsftirskrifter ftireligger/skickas separat.

Förslag till beslut
Arbetskutskottet beslutar

att ställa ut ffireliggande ftirslag till Avfallsplan2020-2030 och Renhållningsfüreskrifter
ftir VafabMiljö Kommunalftirbund i minst fura veckor under tidsperioden januari - april
20t9.
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Ks au $ 14 Dm20I9l

Ars red ovis n i n g 2018, stadsa rkite ktko nto rets ma rkavde I n i n g
Stadsarkitektkontorets markavdelnings årsredovisning ftir 2018 skickas separat.

Ks au $ 15 Dnr20l9l

Arsredovisn i ng 2018, stadskansl iet
Stadskansliets årsredovisning ftir 2018 skickas separat.

Ks au $ 16 Dnr20l9l

Arsredovisn i n g 2018, d rätselkontoret
Drätselkontorets årsredovisning fiir 20 1 8 skickas separat.

Ks au $ 17 Dnr20l9l

Arsredovisn i n g 2018, kom m u nfu I lmäktige, komm u nstyrelsen och
valnämnden
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens årsredovisning ftir 2018
skickas separat.

Ks au $ 18 Drc 20191

lnformation om samverkansavtal för muddring
Tekniska kontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetskutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 19 Dnr 20191

Aterrapportering av 2018 års genomförande av vattenmyndigheternas
åtgärds prog ram 2016-2021
Ä.r 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv ftir vatten. Direktivet innebÊir en ny
helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete ft)r att bevara och ftirbättra Europas sjöar,
vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs
enligt åtgärdsprogram beslutat av vattendelegationen. Kommunens ansvarsområden är
tillsyn på avloppsreningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och dricksvatten.

Åtgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och ftirvaltningsplaner är i vår region beslutade
av vattendelegationen i Norra östersjöns distrikt.

Miljökontorets årliga rapportering av ftiregående års genomfürande av åtgärdsprogrammet
fÌireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen besluta

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 20 Dnr 20191

utbildnings- och övningsplan för krisberedskap i Köpings kommun 2019
Västra Mälardalens kommunalftirbund har utarbetat ftireliggande ftirslag till utbildnings-
och övningsplan für krisberedskap i Köpings kommun 2019.

Uppftljning av 2018 års plan ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ft)rslag till utbildnings- och övningsplan ftir krisberedskap i Köpings
kommun 2019.

Ks au $ 21 Dnr 2018/

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den l juli 200s (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftlr vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 4,2018 från kommundelsnämnden ftireligger

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 22 Dnr 20lïl2l8

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens samt lokala trafikftireskrifter under perioden 201 8- I 0-01 - 2018-12-3 1 ftreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 23 Dnr 20191

Underrättelse om fcirbundsmöte 2019
Västmanlands Kommuners styrelse har beslutat att20l9 års ftirbundsmöte ska hållas
fredagen den 12 april. Medlemmar och ombud äger rätt att väcka motion till
ftirbundsmötet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol srgn Utdragsbestyrkande


