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Ks au § 204

Dnr 2014/70-214

Planuppdrag för Skogsledens förlängning, PL 365
Planen syftar till att möjliggöra bostadsbyggande i form av småhus och eventuellt
flerbostadshus. Bebyggelsen planeras i förlängningen av Skogsleden, i skogsområdet
vid Skogsledens förlängning ner mot Ängebyleden, sydväst om Köpings centrum.
2006-10-12 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nya detaljplaner för bl a bostäder på Ullvi Backar i området längs Skogsledens planerade förlängning (KS § 182). Förutsättningarna har sedan dess ändrats, dels från utredningar,
dels från lagstiftning, och stadsarkitektkontoret finner det lämpligt att det tidigare
beslutet från 2006 om planuppdrag hävs och ett nytt tas som är anpassat utifrån dagens
förutsättningar.
2014-02-04 gav kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inleda
detaljplanearbetet för Vallby-Ullvi, och att planarbetet inleds med upprättande av
planprogram. I planprogrammet ingick området för Skogsledens förlängning.
Översiktsplanen från 2012 säger: Ca 80 småhus i 3-4 kvarter längs Skogsleden.
Bostadsområdet berör utredningsområde för tätortens grönstruktur (Pelarskogen). Stor
hänsyn ska tas till Pelarskogens rekreations- och naturvärden.
Ett underlag till planprogram är påbörjat. Förutsättningar har dock ändrats under tiden
för framtagande samt efterföljande utredningar. Vid nytt planuppdrag finns inte behov
av ett planprogram för området utan en detaljplan kan tas fram på en gång.
Det finns inga gällande detaljplaner för området idag.
Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen
att upphäva tidigare beslut om planuppdrag
samt att uppdra tillstadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan för Skogsledens förlängning.

Ks au § 205

Dnr 2016/257-042

Driftbudgetuppföljning efter juli månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter
juli månads utfall föreligger.
Efter 7 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på ca - 10,1 Mkr.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporten.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 206

Dnr 2016/

Överlåtelse av Arboga kommuns IT-verksamhet till Västra Mälardalens
Kommunalförbund
Kommunfullmäktige i Arboga kommun beslutade 2016-06-22 att överföra IT-enheten i
Arboga till Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med den 1 juli 2016. Beslutet gäller under förutsättning att förbundsordningen ändras och godkänns av samtliga
kommuner.
Av nu gällande förbundsordningen framgår: ”Förbundet ska hålla en gemensam
organisation för drift och support inom IT-området för Köpings och Kungsörs kommuner. Förbundet ska även ta emot motsvarande uppgifter från Arboga kommun i den
takt och vid de tidpunkter som överenskoms mellan Arboga kommun och övriga förbundsmedlemmar”.
Surahammars kommun har sedan den 1 juni 2015 överlämnat sin IT-drift och support
till förbundet.
En översyn av förbundsordningen pågår och förslag till reviderad förbundsordning
bedöms vara färdigställd i slutet av året.
Beslut
Enligt stadskansliets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna att Arboga kommuns IT-verksamhet överförs till Västra Mälardalens
Kommunalförbund från och med den 1 juli 2016.

Ks au § 207

Dnr 2016/163-101

Motion, flytt av sexorna tillbaka till mellanstadiet
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att
-

-

indelningen för eleverna i år 6 i Köpings kommun görs om på så sätt att samtliga
skolor har en indelning att eleverna i år 6 tillhör mellanstadiet och inte
högstadiet
dessa elever i år 6 fysiskt placeras ihop med eleverna i mellanstadiet och inte
lokaliseras på samma ställe som högstadieeleverna.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till föreliggande yttrande förklara motionen besvarad.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 208

Dnr 2016/508-101

Medborgarförslag – röjning i kommunens skog i Kolsva
Åke Ytterberg har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen röjer i
skog i del av Ekbacken 25:1 i Kolsva.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 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 § 209

Dnr 2016/507-101

Medborgarförslag – upplåta en vägg i utställningshallen för lokal- och
amatörkonst
Håkan Eklund har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen
upplåter en av väggarna i kommunens utställningshall för lokal amatörkonst.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

KF § 210

Dnr 2016/427-101

Medborgarförslag – stängsel kring hundbadet på Malmön
Isabelle Arsova har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen
stängslar in och märker upp hundbadet på Malmön.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 211

Dnr 2016/

Delegationsrapporter, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
2016-04-01 – 2016-06-30 gällande transportdispens och lokala trafikföreskrifter samt
delegationsbeslut för perioden 2015-06-10 – 2016-06-29 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporterna till protokollet.

Ks au § 212

Dnr 2016/116-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under juni
2016 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera rapporten till protokollet.

Ks au § 213

Dnr 2014/677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 7 och 8
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 – renoveringen genomförd
- etapp 2: Annexet
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 anvisar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör för renovering av S:t Olovsskolans 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 7 och 8 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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