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Ks au ç 277 Dnr 20191

Västmanlands Lokaltrafik; förslag på biljettpriser, information
Kommunledningsftirvaltningen informerar om åirendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç 278 Dnr 20191

överföri n g av Köpi n gs komm u ns gata-/pa rkverksam het, trafi kmyn d ig het
och driftavdelning samt VA-verksamhet till Västra Mälardalens Energi och
M¡rjö AB

Ks au ç 279 Dnr 20191

Antagande av Allmänna bestämmelser för användande av Köpings
kommuns vatten- och avloppsanläggning, ABVA, samt VA-taxan
Med anledning av ny huvudman ftir den allmänna VA-anläggningen i Köpings kommun
från och med I januari 2020, füreslås kommunfullmäktige anta foreliggande Allmänna
beståimmelser frir användande av Köpings kommuns vatten- och avloppsanläggning,
ABVA, och VA-taxan i sin helhet.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

Itt fastställa ftreliggande ftirslag till Köpings kommuns allmänna bestämmelser für
vatten och avlopp

samt att fastställa ftreliggande ftirslag till Köpings kommuns VA-taxa.

Ks au $ 280 Dnr 20191

Moduler till förskolan i Munktorp, hemställan från utbildningsnämnden
Efterfrågan på ftirskoleplatser i Munktorp har ökat. Utbildningsnämnden har ftirsökt lösa
lokalbehovet genom ombyggnation av en lägenhet i ftirskolan Blåklockans fastighet.
Denna lösning visade sig dock inte vara ekonomisk ft)rsvarbar. Utbildningsnämnden ser i
nuläget en utökning med modullokaler som den mest kostnadseffektiva lösningen på kort
sikt.
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Utbildningsnåimnden hemställer hos kommunstyrelsen om att låta utreda förutsättningarna
ftir att tillskapa fürskolemoduler, motsvarande plats ftir ytterligare20 barn, med placering i
anslutning till någon av de befintliga ftrskoleavdelningarna.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utreda förutsättningarnaftir att tillskapa ftir-
skolemoduler, motsvarande plats ftir 20 barn, med placering i anslutning till någon av de
behntliga ftirskoleavdelningama i Munktorp.

Ks au $ 281 Dm20I9l

Delårs rapport 201 9, Gemensam Hjäl pmedelsnäm nd
Delårsrapp ort 2019 für Gemensam Hj älpmedelsnämnd ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrel sen lore slå kommunfu llmäkti ge besluta

att godkänna Gemensamma Hj älpmedelsnämnds delårsrap port 2019.

Ks au $ 282

Tidplan för ekonomiska aktiviteter 2020
Förslag på tidplan für ekonomiska aktiviteter 2020 ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ftireliggande tidplan für ekonomiska aktiviteter 2020.

Ks au $ 283

Revis ions rapport; G ranskn i ng av Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
delårsrapport 2019
Revisorerna har överlämnat ftireliggande Granskning av Västra Mälardalens
Kommunalftirbunds delårsrappo rt 20 19 till kommunfullmäkti ge ftir kännedom.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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