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Pløts och tid

Beslulønde

Ovrigø deltagande

Justerøre

Justeringens tíd och
pløts

Underskrífter

Selcreterare

Rådhuset, Köping, kI09.00 - 10.20

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Christer Nordling
Jan Häggkvist
Gun Törnblad
Evelina Nordström
Mikael Norman
Anita Iversen
Sofie Ä.ström
Linnea Svansbo
Daniel Holmvin
Gustaf Olsson
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019- 08 -20

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

teknisk chef
ekonomichef
samhällsbyggnadschef
energirådgivare, $ 198

mark- och exploateringschef, $ 199-200
planchef, $ 201

kommunikationsstrate g, $ 202
kommunikatör, $ 202
tf kanslichef, ç 203-204
administratör, $ 203
kommunsekreterare

Pøragraf 198- 205

Ordfi)rande

Justerande Andreas Trygg

son

AI\SLAGSBEVIS
Orgøn

Sammøntrödesdstum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-08-20

Datumft)r ønsløgs Datamfi)r
uppsdttønde ønsløgs nedtøgønde

Fö møringsp lats fö r proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 198 Dnr 20191

Ansökan om förlängning av coach för energi och klimat
Köping, Arboga och Kungsör har en gemensam 0,5 tjänst till och med 2019-11-30, ftir
genomförande av projektet Coacher ftir energi och klimat (CEK). De tre kommunerna vill
till Energimyndigheten ansöka om en ftirlängning av projekt till och med2020-06-30.

Ansökan om ft)rlängning av projektet Coacher für energi och klimat (CEK) till och med
2020 -0 6 -3 0 ftireli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslåLr kommunstyrelsen besluta

att godkänna ansökan om ftirlängning av projektet Coacher für energi och klimat.

Ks au $ 199 Dnr 20191

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Grönsiskan 35 och del av
lnnerstaden 1=2

Samhällsbyggnadsftirvaltningen har utarbetat fürslag till ny detaljplan für Grönsiskan
35 och del av Innnerstaden I:2 i samarbeta med fastighetsägaren till Grönsiskan 35.
Planftirslaget möjliggör för ca 20 bostäder i ett attraktivt läge.

Planläggningen avser privat mark vilket medftjr att ett exploateringsavtal ska vara
antaget av exploatören innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar
exploatörens och kommunens ansvar kring genomfürandet av detaljplanen.

Förslag till exploateringsavtal avseende genomftirande av detaljplan, PL 399, ftjr
Grönsiskan 35, del av kv Grönsiskan i Köpings kommun ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ft)religgande exploateringsavtal avseende genomftirande av detaljplan,
PL 399, for Grönsiskan 35 och del av Innerstaden l:2.

Ks au $ 200 Dm 20161256

Försäljning av fastigheten Plåtslagaren 3, Kramstagatan
Kölsta Svets & Montage AB önskar förvärva verksamhetstomt vid Kramstagatan ftir
uppförande av byggnad för eget bruk.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen och Kölsta Svets & Montage AB har enats om füre-
liggande ftirslag till köpekontrakt, i vilket bolaget fiirvärvar fastigheten Plåtslagare 3,
4 944 kvm, för en köpeskilling om 494 000 kronor.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande köpekontrakt i vilket Köpings kommun säljer fastigheten
Plåtslagaren 3 till Kölsta Svets & Montage AB ftir en köpeskilling om 494 000 kronor.

Ks au $ 201 Dm20l9l

Samråd, kraftledning Himmeta - Kungsör
Vattenfall Eldistribution AB planerar bygga en ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta-
Arboga-Kungsör och genomft)r nu ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Samhälls-
byggnadsftirvaltningen har inga synpunkter på Vattenfall Eldistribution AB's ftirslag.

Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till samrådsyttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna fiireliggande samrådsyttrande till Vattenfall Eldistribution AB som Köpings
kommuns yttrande.

Ks au ç 202 Dnr 20191397

Ny grafisk prof¡l för Köpings kommun
Köpings kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunstyrelsen i november
2013.

Kommunikationsenheten har sett en ökad efterfrågan på en grafisk profil som kan till-
godose flera olika verksamheters behov.

Förslag på ny grafisk profil ftir kommunen, med fler typsnitt, ftirger och grafiska element,
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ftirslag till ny grafisk profil ftir Köpings kommun

samt att delegera till kommunchef att besluta om versionsändringar av den grafiska
profilen.
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Ks au $ 203 Dnr 20191

Köping kommuns nya må|, information
Kommunledningskontoret informerar om arbetet med framtagande av nya mål ftir kommun
och planerat upplägg av workshop den 26 augusti 2019.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 204 Dnr 20191

Fördj u pad d riftbud getu ppfölj n i n g, överförmyndarnäm nden

Kommunledningskontoret redogör ftir överftjrmyndarnämndens ekonomiska läge

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 205 Dnr 20191

Staty av Kalle "Köping" Gustafsson, lägesrapport
Kommunledningskontoret informerar om hur arbetet med uppförande av staty av Kalle
"Köping" Gustafsson fortskrider.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 206 Dnr 20191313

Medborgarförslag - fartdämpande hinder på Malmönvägen vid Mellanbadet

Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftrslag om fartdåimpande hinder på

Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade

2019-05-28 att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret foreligger.

Beslut
Arbetsutskottet floreslår kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarforslaget med hänvisning till ftreliggande yttrande.

Protokol ign Utdragsbestyrkande


