
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
Datum 

2016-08-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-08-30 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-08-30 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30-10.00 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande 
Roger Eklund (S) v. ordförande 
Sara Sjöblom (V) ersättare 
Daniel Åkervall (MP) ledamot 
Ola Saaw (M) ledamot 
 

Övriga deltagande David Schanzer-Larsen tf kommunchef 
Ann-Cathrin Björkrot redovisningschef 
Christer Nordling teknisk chef 
Elin Granberg VA-chef, § 214, 221 
Gun Törnblad stadsarkitekt, § 216 
Riitta Forngren planchef, § 216 
Camilla Nilsson näringslivschef, § 217 
Kajsa Landström kommunsekreterare 
 
 
 
 
 

 Justerare Roger Eklund Paragraf  214-222 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016- 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Roger Eklund 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 214 Dnr 2016/ 
 
Upphandlingsärende; Antagande av ramavtal för styrd borrning 
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun och Kungsörs Kommun- 
Teknik AB, upphandlat ramavtal för styrd borrning under avtalstiden från och med 
2016-09-15 till och med 2017-09-14, med option för beställaren om förlängning/-ar i 
upp till 36 månader. 
 
Upphandling har genomförts genom förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig 
upphandling, SFS 2007:1091. 
 
Vid anbudstidens utgång, 2016-08-18, hade fyra (4) anbud inkommit.  
  
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts. 
 
Beslut 
Enligt tekniska kontorets förslag beslutar arbetsutskottet  
 

att i rangordning anta;   
 

1. Riggtech Entreprenad AB  
2. BAB Rörtryckning AB  
3. Nordic Drilling System AB 
4. Styrud Ingenjörsfirma AB  

 

som entreprenörer av ramavtal för styrd borrning under avtalstiden från och med    
2016-09-15 till och med 2017-09-14, med option för beställaren om förlängning/-ar i 
upp till 36 månader 
 

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagna entreprenörer 
 

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Salomonsson Roger Eklund 
Ordförande protokolljusterare 
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Ks au § 215 Dnr 2016/ 
 
Information om fjärrvärmeverksamheten/lägesrapport projekt Tran-
siteringsledning Köping - Arboga 
Tekniska kontoret informerar om verksamheten vid sammanträdet. 
 

Etapp 1, Köping – Valskog: markägaravtal klara. 
Etapp 2, Valskog – Arboga: samtliga markägaravtal är inte klara. 
 

Avverkning av skog är påbörjad. 
 

Upphandling av entreprenad för etapp 1 och 2 pågår. 
 

Vecka 14, 2017: kommersiell drift planerad. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 216 Dnr 2016/      
 
Detaljplan för Sundänge 1:315, begäran om ändring 
Ägarna till fastigheten Sundänge 1:315 har i skrivelse till kommunen begärt ändring av 
gällande detaljplan så att två nya tomter för bostadsbebyggelse kan bildas. I gällande 
detaljplan är fastigheten Sundänge 1:315 markerad som allmän platsmark med beteck-
ningen Natur. Inom området gäller strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. 
 
Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det inte tillkommit några särskilda skäl för 
ett upphävande av strandskyddet inom Sundänge 1:315 sedan förra prövningen och 
föreslår därför kommunstyrelsen att inte inleda någon planläggning av fastigheten 
Sundänge 1:315 för att ändra ändamålet från naturmark till bostads- och naturmark, av 
följande skäl; 
 

1. Åtgärden strider mot strandskyddet. Strandskyddsfrågan är prövad enligt 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva strandskyddet. 

 

2. Åtgärden är inte förenlig med bebyggelsekaraktären i Sundänge. 
 

Fastighetsägarnas skrivelse och stadsarkitektkontorets redogörelse för ärendet före-
ligger. 
 
Beslut 
Enligt stadsarkitektkontorets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen 
 

att inte inleda någon planläggning av fastigheten Sundänge 1:315 för att ändra ändamålet 
från naturmark till bostads- och naturmark. Skäl till beslut: 
 

- Åtgärden strider mot strandskyddet. Strandskyddsfrågan är prövad enligt 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva strandskyddet. 

 

- Åtgärden är inte förenlig med bebyggelsekaraktären i Sundänge. 
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Ks au § 217 Dnr 2016/        
 
Medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen 
Köpings kommun har erbjudits medlemskap i organisationen Filmregion Stockholm-
Mälardalen, som är en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna 
med fokus på film, TV och digital media. 
 
Kostnaden för medlemskapet i Filmregionen baseras på ett årligt verksamhetsbidrag på 
4 kr/invånare samt en medlemsavgift på 2 000 kr. Första året betalas också en engångs-
avgift på 2 000 kr som en insats till den ekonomiska föreningen. 
 
Filmregionens medfinansiering av filmen ”Tårtgeneralen” fungerar som en garant för att 
filmproduktionen förläggs i Köping. 
 
Beslut 
Enligt stadskansliets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
 

att anta erbjudandet om medlemskap i Filmregionen Stockholm-Mälardalen. 
 
 
 
Ks au § 218 Dnr 2014/464-101 
 
Medborgarförslag – ett turistiskt entreprenörskapsprojekt 
Mats Danielson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om ett turistiskt entre-
prenörskapsprojekt; ”Med tåg på hjul från laglösa Köping till järnframställningen för 
2000 år sedan”.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-10-21 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet 
för yttrande. 
 
Stadskansliets yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
Ks au § 219 Dnr 2014/365-019 
 

Arbete och liv: befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings 
kommun januari – juli 2014. 
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och företagande i 
Köpings kommun för årets första sju månader föreligger. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 220 Dnr 2016/116-002 
 

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under juli 
2016 föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 221 Dnr 2016/ 
 

Information om översvämningar och vattenläckor sommaren 2016 
Tekniska kontoret informerar om att vid två tillfällen i juli, 9:e och 27:e, kom stora 
nederbördsmängder på kort tid med källaröversvämningar och översvämningar av gator 
som följd. 
 

Vattenläckor: 17 stycken hittills i år, vara 7 är relaterade till den stora läckan på 
matarledningen till/från vattentornet i början av året. 
 

Vattenläckor 2002-2015: snitt på ca 15 läckor/år, trenden är dock positiv. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 222 Dnr 2016/ 
 

Avsiktsförklaring: fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör 
Ordföranden redogör för förslag till avsiktsförklaring för att utveckla samarbetet mellan 
kommunerna. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för fördjupad samverkan mellan Köpings, 
Arboga och Kungsörs kommun. 
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