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Datum

2019-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Pløts och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Roger Eklund (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Ovríga deltøgande

Sara¡Sehelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Conny Hall
Pernilla Einan
David Schanzer-Larsen
Gun Törnblad
Mikael Norman
Kajsa Landström

Justerøre

kl 09.00 - 10.40
ordftirande
ersättare
ledamot, 5 25-26,28-35
ledamot
ledamot

+ennrfi¡nsh€f
ekonomichef
teknisk chef
kultur-, fritids- och folkhälsochef, $ 25
enhetschef, kultur-, fritid- och folkhälsa, $ 25
social- och arbetsmarknadschet $ 25
samhällsbyggnadschef, ç 26-28
mark- och exploateringschef, 5 26-28
kommunsekreterare

Paragraf 25-35

Andreas Trygg

Justeringens tíd och
pløts

Köping, Rådhuset, 2019 - A|-W

Underskrifter
Sekreterare
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upps¿ittande
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Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $
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Dnr 20191

Ansökan om att ta del av trygghetsmiljonen
Kommunfullmäktige har avsatt 1 Mkr i budget 2019 fttr att kommunens fürvaltningar,
tillsammans med polis, ftlreningsliv och andra, ska ta fram handlingsplaner som pekar
ut hur vi på ett konstruktivt sätt kan arbeta med att ftirebygga brottslighet och drogmissbruk i syfte att invånare och besökare ska kunna kåinna trygghet i alla miljöer. Trygghetspaketet omfattar även utredning om ev kameraövervakning av strategiska platser i
centrum samt särskilt utsatta skolor.

Kultur-, fritids- och folkhälsofürvaltningen, social- och arbetsmarknadsftirvaltningen
samt utbildningsftirvaltningen ftireslår att;

-

Barn- och ungdomscoacher anställs
Gemensamma mål med tydliga handlingsplaner upprättas utifrån
undersökningen Liv-Hälsa-Ungs resultat
Nattvandringar anordnas i maj-augusti
Kommunens barnkonventionsarbete intensifieras
Kommunensarbete ftirintegration/inkludering intensifieras
Fritidsklubb ftir åldern 10-12 öppnas

Kultur-, fritids- och folkhälsoftirvaltningens ansökan om att ta del av trygghetsmiljonen
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avsätta 800 tkr av Trygghetsmiljonen till barn- och ungdomscoacher under 2019
att avsätta 100 tkr av Trygghetsmiljonen till kameraövervakningsuppdraget
att avsätta 100 tkr av Trygghetsmiljonen till Effektiv Samordning ftir Trygghet, EST, ett
systematiskt kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan ftir ftirebyggande arbete
samt att projektet med barn- och ungdomscoacher ska ftiljas upp vid halvårsskiftet samt
slutrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ks au $
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Dm20l9l

Planuppdrag för fastigheten Nygård 7 m fl i Köpings tätort
Det finns behov av rrya fürskolor inom kommunen och stadskansliet har fatt i uppdrag
att utreda ftirutsättningarna für att tillskapa nya fürskolor inom Köpings tätort.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att detaljplanearbete inleds i syfte att möjliggöra ftir en ny ftirskola på Nygård. Området ska också inrymma befintlig spontanidrottsplats

Protokolljusterarnas sign
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Datum

2019-02-12

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att inleda detaljplanearbete fiir fastigheten
Nygård 7 mfl i syfte att möjliggöra für en ny ftirskola på Nygård.

Ks au $
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Dnr 2018/351

Köpekontrakt för del av fastigheterna Bergtorpet

l:3 och 1:4 i Kolsva

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 18-05 -29 :

Förvärv av del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4
Köpings kommun planerar nybyggnation av en ftirskola på delar av fastigheterna
Bergtorpet l:3 och l:4 i Kolsva. De båda fastigheterna ägs av Köpings Bostads AB
Den aktuella markytan uppgår till ca 5 092 kvm och åir värderad till ca 750 000 kr.
Arbetsutskottet beslut ade 201 8 -05 -29 :
att uppdra till stadsarkitektkontoret att genomftira fastighetsregleringarna mellan
kommunen och Köpings Bostads AB enligt ftireliggande ftirslag
att uppdra till stadsarkitektkontoret att i samband med överftiringama ta hänsyn
kontrollera och eventuellt justera fastighetsgränserna, så att strategiskt viktiga
områden/¡or kvarstår i kommunen ägo

till,

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

Stadsarkitektkontorets forslag
1:3 och 1:4 ftreligger.

till köpekontrakt avseende del av fastigheterna Bergtorp

Vid arbetsutskottets sammanträde anmäler Ola Saawjäv och utgår.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet für ekonomisk kontroll.

Ks au $
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Dnr 2018/401

Marksanering, Grönsiskan 35
Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-12-18 informerade stadsarkitektkontoret om att
fastighetsägaren till Grönsiskan 35 önskar söka statligt bidrag für marksanering nödvÈindig ftir bostadsbyggande. Enligt bidragsreglerna måste kommunen stå som huvudman ftir saneringen.

Protokolljusterarnas srgn

,p

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-02-12

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Förslag till ansökan om statligt stöd ftjr ft)rberedelser och genomfürande av marksanering samt fürslag till avtal mellan Köpings kommun och Köping Grönsiskan AB
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om statsstöd till ftirberedelser ftir och genomfiirande av efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Grönsiskan 35 i enlighet med ansökningshandlingar 2019-01-21
samt att godkåinna ftireliggande avtal med Köping Grönsiskan AB.

Ks au $
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Dm20I9l

Framtida planering av gruppbostad för boende enligt LSS
Det ftireligger ett stort behov av nyaplatser vid särskilt boende enligt LSS $ 9 i Köpings
kommun. Utifrån idag kända fakta finns behov av två gruppbostäder, med sex platser
vardera, inom de närmaste 2 ären.

Vård- och omsorgsnåimnden hemställer om utredning ftir att utreda ftirutsättningamafür att
tillskapa en ny gruppbostad ftir boende enligt LSS i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet att utreda fürutsättningarna für
att tillskapa en ny gruppbostad ftir boende enligt LSS i Köpings kommun.

Ks au $
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Dnr 20191

Förslag på nytt namn för nämnd och förvaltning
Kultur-, fritids- och folkhäl sonämnden fÌireslår

b¡er namn till kultur- och folkhälsonämnden
att nämndens ftirvaltning b¡er namn till kultur- och folkhälsoftjrvaltningen.
att nämnden

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige besluta

att kultur-, fritids- och folkhälsonämnden från och med den

1

april2019 heter kultur- och

folkhälsonämnden

samt att kultur-, fritids- och folkhälsoftirvaltningen från och med den
kultur- och folkhalsofü rvaltningen

Protokolljustera rnas sign
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Dnr 2019/

Värdskap för SM-veckan sommaren 2O2g
Ärendet utgår.

Ks au g
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Drtr 20191

Arsredovisning 2018, tekniska kontoret
Tekniska kontorets årsredovisning ftir 2018 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2018 ftir tekniska kontoret.

Ks au g

33

Medborgarförslag

Dnr20lgl575

-

gör om parker¡ngen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering

Victoria Gunnarsson har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att göra om
parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering.
Kommunfullmdktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarfrirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2018-1 I -20 att remittera medborgarfürslaget
kontoret für yttrande. Yttrande från tekniska kontoret ftreligger.

till

behandling

till tekniska

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

Ks au $

34

Drc

20191

Länsstyrelsens rapport frå n i nspektion vid överförmyndarnäm nden
Länsstyrelsen i Stockholms län genomfürde den 14 november 2018 en inspektion vid
överfürmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsör. Rapport fran leinsstyrelsen
inspektion ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet
Protokolljusterarnas sign
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Dnr 2019/

Samverkansavtal för muddringsprojekt
Förslag till samverkansavtal mellan Västerås stad, Köpings kommun och Sjöfartsverket
avseende muddringsproj ekt i Mälaren ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande fÌirslag till samverkansavtal mellan Västerås stad, Köpings
kommun och sjöfartsverket avseende muddringsprojekt i Mälaren.

Protokolljusterarnas sign
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