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Datum 

2016-06-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-06-14 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-06-21 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  .................................................................  
Christine Frid-Åhlén 
  

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 – 09.30 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande 
Roger Eklund (S) v. ordförande 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Daniel Åkervall (MP) ledamot 
Ola Saaw (M) ledamot 
 

Övriga deltagande David Schanzer-Larsen tf kommunchef 
Jan Häggkvist ekonomichef 
Christer Nordling tekniska chef 
Gun Törnblad stadsarkitekt, § 180 
Victor Zakrisson planarkitekt, § 180 
Elin Granberg VA-chef, § 181 
Kajsa Landström kommunsekreterare 
 
 
 
 
 

 Justerare Daniel Åkervall Paragrafer 180 - 191 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016-06- 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Kajsa Landström 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................   
Elizabeth Salomonsson 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Daniel Åkervall 
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Ks au § 180 Dnr 2014/354-210 
 
Detaljplan för del av Macksta, etapp 1, Köpings kommun, PL 392 
Macksta är utpekat i översiktsplanen från 2012 för nya bostäder, cirka 100 småhus, och 
där anges att områdesplanen för Macksta gäller som riktlinjer för området även om exp-
loateringsgraden kan bli en annan. 
 
Stadsarkitektkontoret föreslog våren 2014 att ett planarbete inleds med en studie av 
övergripande frågor och strukturer för hela Mackstaområdet. Med en skiss som underlag 
för helheten kan ett planarbete inledas i den västra delen med en detaljplan för etapp 1. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-05-20 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta programskisser och detaljplaner för bostäder i Macksta. 
 
Föreliggande förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra bostadsbyggande i form av 
en mindre exploatering med 12 tomter för uppförande av småhus.  
 
Detaljplaneförslaget handläggs med normalt planförfarande enligt bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen. 
 
Förslaget har varit utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kom-
munala förvaltningar m fl under tiden 15 mars – 11 april 2016. Samrådssamman-
ställning föreligger. 
 
Tidplan:  Granskning/utställning: hösten 2016. 
 Antagande: vintern 2016/17 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att godkänna detaljplan, PL 392, för del av Macksta, etapp 1, i Köpings tätort för 
fortsatt handläggning. 
 
 
 
Ks au § 181 Dnr 2016/ 
 
Diverse information från tekniska kontorets VA-avdelning 
Tekniska kontoret informerar övergripande om följande punkter vid sammanträdet: 
 

- Macksta 
- Riktlinjer för anslutning av verksamheter till kommunalt avloppsnät 
- Vattenverket 
- Norr Mälarstrand 
- Solhemsvägen 
- Dagvattenplan 
- Vattenskyddsområden 

 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet 
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Ks au § 182 Dnr 2016/257-042        
 
Driftbudgetuppföljning efter maj månads utfall 
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter 
maj månads utfall föreligger.. 
 
Efter 5 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca - 9,3 Mkr. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna rapporten. 
 
 
 
Ks au § 183 Dnr 2016/350-042 
 

Redovisning av likvida medel och lån 
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 31 maj 2016 föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att godkänna rapporten. 
 
 
 
Ks au § 184 Dnr 2016/427-101 
 
Motion, angående antalet elever per kurator i Köpings skolor 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag   
 

- att en kommunövergripande policy tas fram för vilken täthet på kuratorer som 
eleverna skall ha tillgång till sett till hur behovet är kopplat till den psykiska 
ohälsan i vår kommun 
 

- att policyn tas fram i samråd med företrädare för elevhälsan och skolpersonal 
 

- att den genomsnittliga tätheten av elever per kurator sänks märkbart jämfört med idag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden 
för yttrande. 
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Ks au § 185 Dnr 2016/477-101 
 
Motion, motverka våldsbejakande extremism 
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med förslag   
 

- att det framtas kommunal handlingsplan för hur kommunen på kort och lång sikt 
ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism 
 

- att arbetet i största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting, 
aktörer ur civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den inter-
nationella samordnaren. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att remittera motionen till stadskansliet för yttrande. 
 
 
 
Ks au § 186 Dnr 2016/476-101 
 
Motion, rekreationsområde Norsa 
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med förslag   
 

- att förutsättningar och kostnader för att göra den sluttäckta Norsadeponin till 
rekreationsområde utreds 
 

- att sådan utredning medtar motionstrappa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen. 
 
 
 
Ks au § 187 Dnr 2016/475-101 
 
Motion, framtidens smarta sophantering 
Mikael Gunnarsson (M) har lämnat in en motion med förslag på smart miljövänlig 
sophantering genom tät, solcellsdriven, komprimerande soptunna. Motionären föreslår 
 

- att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till att investera i smart sophantering. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att bifalla motionen. 
 
 
 
Ks au § 188 Dnr 2016/326-101 
 
Medborgarförslag – belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och 
Vesselstigen 
Väinö Rajala har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen sätter 
upp belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och Vesselstigen. Till förslaget 
bifogas en namninsamling. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret för yttrande. 
 
 
 
Ks au § 189 Dnr 2016/388-101 
 
Medborgarförslag – belysning på cykelvägar i området kring Amelie 
Berglunds väg 
Linus Hirvelä har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen sätter 
upp belysning på cykelvägarna in till området kring Amelie Berglunds väg.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling  

samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret för yttrande. 
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Ks au § 190 Dnr 2016/374-101 
 
Medborgarförslag – eldningsförbud på bryggorna vid inre hamnen i 
Köping 
Jonas Nordbäck har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen sätter 
upp skyltar med ”grillning/eldning förbjudet” vid bryggorna i inre hamn alternativt att 
kommunen iordningställer speciella grillningsplatser.   
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
 
 
Ks au § 191 Dnr 2014/677-287 
 
Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 6 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-28 att låta genomföra en utredning av vilka 
åtgärder som behövs för att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.  
 

Stadskansliet lät utarbeta förslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
 - etapp 1: Huvudbyggnaden 
 - etapp 2: Annexet 
 

Etapp 1, renovering av huvudbyggnaden, är genomförd. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att låta genomföra projektering för 
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr för ändamålet. 
 

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03, under förutsättning att kommunfullmäktige an-
visar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör för renovering av S:t Olovs-
skolans annexbyggnad (etapp 2). 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering 
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2). 
 

Protokoll från byggmöte nr 6 föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
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