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Göran Eriksson (SD)
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Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2019- l0 -08

Salomonsson

ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot
ersättare

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
upphandlare, VMKF, $ 241
samhällsbyggnadschef, S 242-243
planchef, ç 242-243
kommunsekreterare

Pøragraf 241-250

Selcreterare

Justerande Saaw
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Døtamför
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Carl Bjömberg
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Dnr 20191Ks au $ 241

Upphandling, KAKS Livsmedel - mejeri
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och Sura-
hammars kommun, upphandlat ramavtal für leveranser av livsmedel; Mejeri.
Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.

Upphandlingen har genomftirts genom öppet ftirfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, kapitel 6, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång den 2019-08-28 hade tre (3) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Avtalsstart sker tidigast den I februari2020.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att artta Arla Foods AB som leverantör ftir KAKS Mejeri

att uppdra till kommunchef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad

Ola Saaw
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 242 Dnr 20191

Planuppdrag för fastigheten Malma Prästgård 1:4, Köpings kommun
Tolago Infra AB har den 28 juni 2019 inkommit med en begäran om planbesked där
ansökan avser upprättande av ny detaljplan som möjliggör ftir industri, lager och handel.

Det aktuella området är beläget längsmed länsväg 250 catre km nordväst om Köpings
tätort. Aktuellt område omfattas inte av detaljplan. Fastighetens nuvarande användning är
industri och lager.

Samhällsbyggnadsftrvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges für att möjliggöra
expansion av verksamheten. Syftet med att ta fram sn ny detaljplan är att planlägga ftir
industriverksamhet och lager. Detaljplanen kan även pröva möjligheten fiir ett visst mått av
sällanköpshandel. Den viktigaste frågan att utreda under planarbetet är skydd av grund-
vattenftirekomsten i Köpingsåsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ge positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan

samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan frir fastighet
Malma Prästgård 1:4 i syfte att möjliggöra für industri och verksamheter samt pröva
möj ligheten till sällanköpshandel.

Ks au S 243 Dnr 20191

Planuppdrag för del av fastighet östanås 1:2 i Köpings tätort
På den östra sidan av Köpings tätort finns ett behov av fler skolplatser. Kommande
exploateringar på den östra sidan av Köpings tätort kommer öka behovet av skola och
ftirskola ytterligare. Den aktuella marken ägs idag av Köpings kommun och är i
översiktsplanen ett utredningsområde für exploatering.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att det är lämpligt att inleda detaljplanearbete ftir
del av fastigheten Östanås l:2 i syfte att utreda möjligheten till byggnation av bostäder,
ftirskola och skola. Externa utredningar krävs ftir geoteknik, dagvatten och buller.
Planprocessen bedöms kunna hanteras med standardftirfarande, och ett antagande av
detaljplanen kan preliminärt ske våren 2021.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

?.tt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan ftir del av fastighet
Ostanås 1:2 i syfte att utreda möjligheten till byggnation av bostäder, ftirskola och skola på
platsen.

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2019 för Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2019 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
1 januari - 3l augusti2019.

Ks au $ 245 Dnr 20191

Driftbudgetu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter september månads utfall ftireligger.

Efter nio månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets
slut på -3,9 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au 5 246 Dnr 20191

Regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län, remissvar
Region Västmanland har arbetat fram ett fürslag till regional utvecklingsstrategi für
Västmanlands län och sänt ut forslaget på remiss. Remissversionen av den regionala
utvecklingsstrategin, vilken Köpings kommun beretts tillfrille aftyltra sig över, återfinns
på regionvastmanland. se/rusremiss.

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till remissvar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att avge yttrande till Region Västmanland enligt ftireliggande fiirslag till yttrande över
regional utvecklingsstrategi ftir Västmanlands län.

eroøxoutustryjK Utdragsbestyrkande
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Ks au ç247 Drr2019l

Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra östersjöns vattendistrikt,
information om samrådssvar
Låinsstyrelsen i Västmanlands låin, tillika Vattenmyndighet für Norra Östersjöns vatten-
distrikt, har utarbetat samrådsdokumentet Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns
vattendistrikt - översikt över väsentliga frågor inför arbetet med ftirvaltningsplan 2021-
2027, vilken bl a Köpings kommun beretts tillftille attyt1.ra sig över.

Samordnat samrådssvar fran miljökontoret, samhällsbyggnadsftirvaltningen och
tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 248 Dnr 20l9lll3

Rapport angående hur skolgång säkerställs för barn som bor i skyddat
boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har låimnat in en motion med ftirslag;

- att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs ftir bam som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfu llmäkti ge beslutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-28 att uppdra till utbildningsnämnden att redovisa hur
skolgång säkerställs für bam som bor i skyddat boende.

Utbildningsnämndens redovisning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

Ks au ç 249 Dnr 20191232

Delegationsrapport, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens och lokala trafikföreskrifter under perioden 2019-07-0I -2019-09-30 foreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera

,roroforru"Wl
till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Motion, hög tid att förbättra företagsklimatet i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har lämnat in en motion med
ftirslaget;
att Köpings kommun omedelbart sätter igång ett arbete ft)r att sätta näringslivsfrågoma
högt på den kommunala agendan och tillsammans med ftiretagen utarbetar en
handlingsplan ftir att ftirbättra ftiretagsklimatet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftlreslå kommunfullmäktige besluta

att remittera motionen till kommunledningsftirvaltning ftir yttrande i samarbete med
övriga berörda ftirvaltningar.

Protokol ljustgrqr4as

wl
Utdragsbestyrkande


