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Tjdnstemdn och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Tove Svensk, personalchef, $ 9
Petra Thyberg, HR-specialist, $ 9
Kaj sa Landström, kommunsekreterare
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Datum

2020-02-13

KS$8

Verksamhetsplaner och målstyrning
Kommunchefen informerar om hur arbetet med verksamhetsplaner och målstyrning
fortlöper.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$e

Medarbetaru ndersökn i n g

Personalchef och HR-specialist informerar om resultatet av medarbetarundersökningen som
genomftirdes hösten 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$10
Ksau$35 Dnr 2013/43

P

Ombyggnation av Köpings hamn, etapp 4
Historik
För att ftirbereda Köpings hamn ftir framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver
investeringar göras i de befintliga anläggningama, såväl i hamnbassåinger som i kajer, hamnytor
och anslutande väg- och järnvägsnät. Hamnprojektet är indelat i frra investeringsperioder.

Etapp 1: - projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt fìirberedande arbeten inom anläggningsytan ftir muddermassor.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor für genomftirande
av projektering av etapp 1 i Köpings hamn enligt ftireliggande ftirslag med finansiering via lan.

Magasin 19
Magasin 9 i Köpings hamn är i akut behov av utbyte. Förstärkningsåtgärder är inte längre
ekonomiskt ft)rsvarbara då byggnadens tekniska livslåingd tir uppnådd (byggt 1967).

Stadsarkitektkontoret ftireslår att magasin 9 rivs och ersätts med ett nytt magasin, nr 19.
Rivning och byggnation av nytt magasin har kostnadsberåiknats till 38 000 000 kronor.
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Kommunfullmfütige beslutade 2017-ll-27 att låta genomfüra rivning av magasin 9 och
uppftira ett nytt magasin 19 i Köpings hamn, samt att anvisa 38 000 000 kronor ftir åinda-
målet, vilket ska belasta Mälarhamnar AB genom hyreshöjning enligt antagna principer
ftir Mälarhamnar AB och ansvarsftirdelning mellan bolaget och ägarna, med finansiering
genom lån.

Etapp 2: - bygg- och projektledning lór entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre långkaj

- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre långkajen med
nya brunnar och ledningar.

- byggnation av reningsanläggning ftr dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca l1 000 m'zupplagsytor på YARAtomten.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att anvisa 65 000 000 kronor für genomftirande
av ombyggnation av hamnen i enlighet med etapp 2 med finansiering via lån.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att anvisa 14 000 000 kronor med finansiering
via lan ftir ombyggnad av Köpings hamn enligt etapp 2loptionYaratomten; anläggande av
ca 11 000 m2 upplagsytor på Sjötullen 1:7.

Etapp 3: - ftrdjupning av farled och hamnbassäng i Köpings hamn
- entreprenader: - anläggande av vallar for solidifiering

- byggnation av provisorisk kaj
- anläggande av körvägar
- system for avvattning av Sjtitullen

:äåiå'3,ï,
Kommunfullmfütige beslutade 2018-02-26 att anvisa 238 miljoner kronor ftir genom-
ftirande av ombyggnation av Köpings hamn i enlighet med forslag ftir etapp 3 med
finansiering via lån, samt att beslutet ska kunna omprövas i det fall Hjulstabron inte omfattas
som ett investeringsobjekt i "Nationell plan für transportinfrastrukturen 2018-2029" med en
byggstart som möjliggör ftir ny Mälarmax att trafikera Mälaren âr 2023 i enlighet med vad
som framgår i tecknad Avsiktsftirklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Region
Västmanland, Västerås stad och Köpings kommun.

Etapp 4, förslag:
- Ombyggnad av resterande langkaj
- Proj ektorganisation 2021 -2022
- Dagvattenledningar och milj öåtgärder
- Nya magasin
- Järnväg
- Flytt av ammoniakledning
- Renovering hamnytor
- Nya hamnytor
- Nytt kontor och manskapsutrymme

Kalkylerad kostnad: 218,1 Mkr i20I7 års penningvärde.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmriktige

att anvisa 218,I miljoner kronor ftir genomftlrande av ombyggnationer i Köpings hamn i
enlighet med etapp 4, med finansiering genom lån.

srgn
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KS $ ll
Ks au g 9 Dnr 20201g

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, samverkansavtal
Region Västmanland och länets kommuner har träffat överenskommelse om gemensam
lrj älpmedelsnåimnd. I samband med regionens organisationsfü rän dring 2020-õt -O t tr*
reglementet justerats och även samverkansavtalet behöver revideras.

Den ftireslagna överenskommelsen ersätter samverkansavtal ftir gemensam nämnd ftir
hj älpmedel sverksamhet och andra samverkansfrågor fran 2 0 0 7 -0 1 -0 1 .

Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta füre-
liggande ftirslag till samverkansavtal ftir den gemens¿Ìmma hjälpmedelsnÈimnden, att
gälla fran och med 2020-04-01.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att anta ftireliggande samverkansavtal für Gemensam Hjälpmedelsnämnd att gälla fran
den 1 april 2020.

KS$12
Ksau$ 10

G^emensam Hjälpmedelsnäm nd, verksam hetspla n och i ntern kontrol I plan
2020
Gemensam HjälpmedelsnÈimnd har överlåimnat verksamhetsplan och internkontrollplan
for 2020 till huvudmåinnen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna Gemensam Hjälpmedelsnämnds verksamhetsplan och internkontrollplan 2020.

KS$13
Ks au $ 11 Dnr 202019

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, överenskommelse skolhjälpmedel
Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar ftir barn/elever med funk-
tionsnedsättning som är i behov av hjälpmedel i skolan. Det delade ansvaret medftjr
ibland gränsdragningsproblem.

Föreliggande ftirslag till överenskommelse ftrtydligar de ansvar respektive huvudman
har och innebär inga nya åtaganden ftir huvudmannãn. Förslaget haivarit ute på tjåinste-
mannaremiss i region och i alla kommuner. Gemensam hjälpmedelsnåimnd fttieslar att
huvudmännen godkänner füreslagen överenskommelse.

Dnr 2020110
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Beslut
Enligt arbetsutskottets fÌirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att arúa ftireliggande överenskommelse mellan sjukvardshuvudman och skolhuvudman

KS$14
Ks au $ 15 Dnr20l9l624

Medborgarförslag - Yump i Köping
Lena Muckenhirn har lämnat in ett medborgarfürslag om att inrätta lokaler ftir yump i
Köping, kanske i gamla badhuset när det nya star klart.

Kommunfullmfütige beslutade 2019-ll-25 attta upp medborgarfiirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrel sen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att överftira medborgarftirslaget till utredningen av badhusets framtida användning och
dåirmed ftirklara medborgarftirslaget besvarat.

KS$ls
Ksau$ 17 Dnr202013

Medborgarförslag - använd Karlbergsbadet till omsorgen och rehab
Thordörn Nord har låimnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att anvÈinda
Karlbergsbadet till kommunala omsorgen samt rehab fiir personal och medborgare.

Kommunfullm?iktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget til I kommunstyrel sen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fiirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att överfüra medborgarftirslaget till utredningen av badhusets framtida användning och
dåirmed ftirklara medborgarftirslaget besvarat.

P ,otoXoltl""þrffi 
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KS$16
Ksaug25 Dnr 20191486

Medborgarförslag, fartsän ka nde åtgärder på Nyckel bergsvägen.
2019-09-30 beslutade kommuntullmäktige att ta upp -êdborgarfrlslagãt till behandling
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 attremittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarfìirslaget besvarat med håinvisning till ftireliggande yttrande.

KS$17
Ks au g 26 Dnr 201914t7

Medborgarförslag, blom lådor på Nycker bergsvägen i fartdäm pande syfte.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslagei till behandling
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 attremittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret frireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmtiktige

att fürklara medborgarfiirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS$18
Ks au g 19 Dnr20t9l340

Rapport; ej verkställda beslut entigt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce till v¡ssa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet an
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut ro- int.
verkställts inom 3 månader. Rapport ftjr kvartal 3,2019 frãn social- och arbetsmark-
nadsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterffpl risn

trt þ
Utdragsbestyrkande
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KS$le
Ks au g 31 Dnr 2020141

Arsredovisn i n g 2O1g,sam häl lsbygg nadsförva ltn ingen, ma rk och fasti g het
Samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och fastighetsavdelnings årsredovisning ftjr 2019
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2019 ftir samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och
fastighetsavdelning.

KS$20
Ks au g 32 Drc20201

Arsredovisning 2019, tekniska kontoret
Tekniska kontorets årsredovisning ftir 2019 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2019 ftir tekniska kontoret

KS$21
Ks au g 33 Dnr 202013g

Arsredovisn i ng 2019, kom m u n led n i ngsförvaltn ¡ n gen
Kommunledningskontorets arsredovisning ftir 20 I 9 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkrinna årsredovisning 20 1 9 fü r kommunledningskontoret

KS$22
Dnr2020140Ks au $ 34 Dw2

Arsredovisni n g 2019, kom mu nfu I lmäkti ge, kom m u nstyrelsen och valnäm nden
Kommunfullmfütiges, kommunstyrelsens och valnämndens årsredovisning fttr 2019
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisning 2019 ftir kommunfullmåiktige, kommunstyrelsen och
valnåimnden.

Protokollj ustera_r¡9s si gn

ffitØ
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KS$23
Ksau$38

Verksam hetsplan 2020 för komm u nstyrelsen
Arendet utgår.

Dnr 2020145

KS$24
Ksau$39

KS$2s
Ksau$37

Avfa I ls p la n 2020 -2030, rem issyttra n de
Ärendet utgår.

Dnr 2020144

Kontrol I pu n kter för kom m u nstyrelsens ¡ ntern kontrot t 2o2o
Ä.rendet utgår.

Dm 20I9l38

KS$26
Ks au $ 40 Drr2020149

Kommunens återrapporter¡ng av 2019 års genomförande av
vatte n my n d i g hetens åtgä rds prog ra m 201 5-2021
fu ZOOO antog medlemsländerna i EUéu ramdirektiv für vatten. Direktivet innebär en
ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete ftir att bevara och ftirbAttra Europas
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

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

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

Miljökontorets årliga rapportering av ftiregående års genomftirande av åtgärds-
programmet ftireligger

Beslut
Enligt arbetsutskottets fìirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusteramas sign

ffitØ
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+ xöplNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-02-13

KS$27

Rättegån gsfu ll makte r 2020
Beslut
Kommunstyrelsen be slutar

att ftir 2020 rrtfrrda fullmakt ftir Sara Schelin, med Karin Sandborgh Taylor som ersättare,
{t själv eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelseirs vägnar ftira
kommunens talan och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exãkutionssäten och
övriga myndigheter.

KS$28

Fullmakt att föra talan i folkbokföringsärenden m m 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020utfatda fullmakt ftir Sara Schelin och Karin Sandborgh Taylor attvarñr sig
füra och bevaka kommunens talan i folkbokfttringsärenden m m.

KS$2e

Fullmakt att föra talan i mål angående fordringa r, 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2020 utfaña fullmakt ftir Jan Häggkvist, Ann-Cathrin Björkrot, Sirpa Järvenpåüi och
54 Sandborgh Taylor attvar ftir sig ftira och bevaka kommunens talan imål angående
fordringar.

KS$30

övriga avtal och överenskommelser, bemyndigand e 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ftjr 2020bemyndiga Sara Schelin med Karin Sandborgh Taylor som ersättare attpä
kommunstyrelsens vägnar utfrirda och underskriva övrig lavtaloch överenskommelser som
grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, konñrunstyrelsen eller
kommunfullmdktige fattade beslut.

Protokollj ustera,r¡as

f,t
Utdragsbestyrkandesign
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KS $ 3l ¡nr2019t329
Delegationsrapport, sam hällsbyg g nadsf<irvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens
markenhet under november och december 2019 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 32 Dnr 2019t232

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens och lokala trafikftireskrifter undei perioden 201 9- 1 0-0 I - 20lg-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$33

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den 14 och2Ijanuari 2020.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$34

Anmälan av protokoll, handikapprådet
Föreligger für anmälan protokoll från kommunala handikapprådet den 3 decembe r 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Ø

Utdragsbestyrkandesign
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KS$35

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger fÌir anmälan protokoll fran ungdomsfullmåiktige den 2l jarruan2020.

Beslut
Kommunstyrelsen besluta¡

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj usteráinas

w Ê

Utdragsbestyrkandesign


