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Ks au $ 143 Dnr 20191

Reviderad Förbu ndsord n i n g samt j usterat Revisionsreg lemente för Västra
Mälardalens Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) och dess medlemskommuner har sedan
en tid identifierat ett behov av att utveckla fürbundsordningen utifrån styrning, ledning och
fi nansieringsprinciper.

Största ftiråindringarna i föreliggande fürslag till ny fürbundsordning;
- Inrättande av en ledningsgrupp bestående av kommundirektörer/chefer och

VMKF:s ledning
- Tydliggörande av basöverenskommelsen, åtagande och ersättningar
- Finansiering av gemensam administration

Dessutom füreligger ftirslag till justering av Revisionsreglemente.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till Förbundsordning ftir Västra Mälardalens Kom-
munalftirbund under ftirutsättning att likalydande beslut fattas i övriga medlemskonununer

att ny fürbundsordning gäller fran och med den I juli 2019 medan ftirdelningstalen i bi-
laga3 gäller från och med den 1januari2020

samt att godkänna justeringen i Revisionsreglementet frir Västra Mälardalens Kommunal-

Ks au $ 144 Dm20l9l

Samordning av äldreboende i Kolsva t¡ll Ekl¡den - särskilt uppdrag 2016
I samband med budgetbeslut ftir 2016 fick kommunstyrelsen i särskilt uppdrag att utreda
samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.

Handlingar skickas separat.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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Planuppdrag för fastighet Ekbacken 2:3 i Kolsva tätort, Köpings kommun

KSau 2018-05-29: Försäljning av fastigheterna Ekbacken 2:3 och Hermod 11

Fastigheten Ekbacken 2:3 är belägen på Lars Uno Lindbergs väg i Kolsva. Tomt-
arealen uppgår till ca 3 011 kvm och på fastigheten finns två byggnader i marþlan
om totalt ca 612 kvm boyta. Byggnaderna har tidigare anvåints som pensionärs-
bostäder men hyrs numera ut till privatpersoner. Byggnaderna är i mycket dåligt
skick och marknadsvärdet beräknas till 0 la. Det bokftirda värdet i kommunens
balansräkning uppgår till 59 023 kr och avser mark.

Beslut 2018-05-29:
att uppdra till stadsarkitektkontoret att genomftira fastighetsregleringarna mellan
kommunen och Köpings Bostads AB enligt foreliggande ftirslag

att uppdra till stadsarkitektkontoret att i samband med överftiringarna ta hänsyn till,
kontrollera och eventuellt j ustera fasti ghetsgränserna, så att strategiskt viktiga
områderVytor kvarstår i kommunen ägo

samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att återkomma med slutgiltigt fürslag
inklusive en kostnadssammanställning.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att det är lämpligt att upprätta en ny detalj-

þlan ñr fasti[heien Ekbacken 2:3 fitaatimtijliggöra ltir byggándé av nya bostãdei. f
samband med planarbetet kan också felaktiga fastighetsgränser och äldre plangränser
runt fastigheten åindras och anpassas till rådande förhållande.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan ftir fastigheten
Ekbacken 2:3 i syfte att reglera lämplig byggnation och reglera fastighetsgränsen.

Ks au $ 146 Dnr 20191

Förslag till avfallstaxa 2020
VafabMilj ö Kommunalftirbunds ftirslag till avfallstaxa fü r 2020 skickas elektroniskt.

Förslag på ny avfallstaxa har var utsänt på remiss till samtliga medlemskommuner under
januari-februari i år. Kommunemas synpunkter har tagits i beaktande och nu ftireligger ett
reviderat taxeft)rslag.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna füreliggande fürslag till avfallstaxa att gälla från och med den 1 januari2020.

Protokolljusterarnas sign
I
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Budget- och verksamhetsuppföljning nr I 2019 för kommunlednings-
förvaltningen
Budget- och verksamhetsuppftiljning nr I 2019 für kommunledningsförvaltningen samt ftir
kommunfullmfütige, kommunstyrelsen och valnämnden ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkåinna kommunledningsftirvaltningens budget- och verksamhetsuppftiljning nr I
2019.

Ks au $ 148 Dnr 20l9lll5

Medborgarförslag, fler laddstolpar
Irene Rahmberg har lämnat in ett medborgarftirslag och ftireslår att kommunen installerar
fler laddstolpar.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutsksttel beslutade20l9-03-26 aftremittera medborgarftirslaget till fel¿ni oLo

kontoret ftir yttrande

Yttrande från tekniska kontoret frireligger

Ks au $ 149 Dnr 20191

Arsredovisn i n g 2018, Samord n i n gsförbu ndet Västra Mäla rdalen
Årsredovisning 20 I 8 for Samordningsft)rbundet Västra Mälardalen ft)religger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2018 ftir Samordningsftirbundet Västra Mälardalen.

Protokolljustera rnas

I

srgn Utdragsbestyrkande


