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Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid
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ledamot
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Göran Andersson
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Kajsa Landström

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, § 262-267
mark- och exploateringschef, § 262-266
hamnförvaltare, § 266
ingenjör, VMKF, § 268
näringslivschef, § 281
kommunsekreterare

Justerare

Roger Eklund

Justeringens tid och
plats

Köping, Rådhuset, 2016-

Paragraf 262 - 281

Underskrifter
................................................................
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................................................................
Justerande Roger Eklund
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Sammanträdesdatum

2016-10-25

Datum för anslags
uppsättande

2016-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

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

Datum för
anslags nedtagande

2016-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 262

Dnr 2016/

Markärende, information
Stadsarkitektkontoret informerar om marken Sjötullen 1:7 i Köpings hamn.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 263

Dnr 2016/

Markärende, information
Stadsarkitektkontoret informerar om två företag som är intresserade av mark vid
Kramstagatan.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 264

Dnr 2016/

Markärende, information
Stadsarkitektkontoret informerar om två fastigheter som är till salu i Mackstaområdet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 265

Dnr 2016/

Odlingslotter, information
Stadsarkitektkontoret informerar om identifierade utredningspunkter:
- ordningsföreskrifter
- dikning
- arrendeavgift
- sophantering
- bron över Kölstaån
- toaletter
- byggnadskonstruktioner
- markering, lottgränser
- informationstavla
- parkering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 266

Dnr 2016/

Ny hamnförvaltare, information
Ny hamnförvaltare deltar och presenterar sig och sina ambitioner.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet

Ks au § 267

Dnr 2016/703-379

Samordnad energi- och klimatrådgivning i Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner 2017
Förslag till överenskommelse mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommuner om
samarbete för samordnad energi- och klimatrådgivning 2017 föreligger.
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner tecknade 1999 ett avtal om en gemensam
energirådgivning för de tre kommunerna. Avtalet har reviderats och förlängts vid fyra
tillfällen att gälla samordnat med beslutade bidragsperioder fram till och med år 2016.
Riksdagen har beslutat om en ny förordning att gälla från och med 1 juli 2016 för bidrag
för den kommunala energi- och klimatrådgivningen under ett år 2017.
Stadsarkitektkontoret i Köping har haft en samordnande roll, administrerat verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat till energimyndigheten. En person
har varit anställd på heltid på stadsarkitektkontoret för att ansvara för energi- och
klimatrådgivning i de tre kommunerna. Tjänsten är vakant från och med årsskiftet
2016/2017. En ny rådgivare planeras anställas av stadsarkitektkontoret i Köping under
förutsättning att statsbidrag beviljas.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse om kommuner i samarbete för
samordnad energi- och klimatrådgivning
samt att bemyndiga stadsarkitekten att för Köpings kommuns räkning underteckna
avtalet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 268

Dnr 2016/704-450

Renhållningstaxa för Köpings kommun 2017
Föreliggande förslag till renhållningstaxa för Köpings kommun 2017 bygger på samma
grundprinciper i taxekonstruktionen som tidigare år. Taxan består av en fast avgift för
finansiering av fasta kostnader samt en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för
hämtning och behandling av matavfall och brännbart avfall. Därutöver innehåller taxan
separata avgifter för tilläggstjänster.
Taxan ska stimulera hushållen till att lämna sitt matavfall till insamling och därmed
bidra till produktion av bland annat biogas som kan nyttjas som fordonsbränsle.
Föreliggande förslag innebär en ökning av taxenivån. Avgiftsökningen beror främst på
ökade kostnader för insamling och transport i förhållande till uttagna avgifter för verksamhetsåret 2016 samt av Kommunalförbundet VAFABMiljö aviserade kostnadsökningar.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa för Köpings kommun 2017.

Ks au § 269

Dnr 2016/705-106

Policy för Köpings kommun och dess bolag
Stadskansliet har utarbetat förslag till ny Policy för Köpings kommun och dess bolag.
Nuvarande policy antogs av kommunfullmäktige 2004-04-26 och har reviderats
avseende förändringar av kommunens övriga policys och förtydliganden avseende
beredskap för krishantering.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa policy för Köpings kommun och dess bolag enligt föreliggande förslag.

Ks au § 270

Dnr 2016/705-106

Nya ägardirektiv för Köpings Bostadsaktiebolag
Drätselkontoret har utarbetat förslag till nya ägardirektiv för Köpings Bostadsaktiebolag, KBAB. Direktiven är tänkta att i tillämpliga delar även gälla för dotterbolagen
KBAB Service AB och Köpings Kabel TV AB.
Att fastställa särskilda ägardirektiv för ett bolag är frivilligt och syftar till att i olika
avseenden förtydliga och konkretisera ägarens avsikter med bolaget och ägarens
förväntningar på bolagets verksamhet.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ägardirektiven avses att gälla till och med den 31 december 2019 eller till den tidigare
tidpunkt från vilken kommunfullmäktige kan finna anledning att utfärda nya eller
kompletterande direktiv.
Vid framtagandet av nya ägardirektiv har samverkan skett med styrelsen för Köpings
Bostadsaktiebolag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Köpings Bostadsaktiebolag enligt föreliggande förslag.

Ks au § 271

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.
Arbetsutskottet beslutade 2016-08-16 att remittera medborgarförslaget till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ks au § 272

Dnr 2016/669-101

Motion, parkeringsskivor till Köpings centrum
Silpa Laitio Karlsson har lämnat in en motion med förslag att utreda möjligheten att
införa användande av P-skiva på parkeringsplatser i Köping.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till tekniska kontoret för yttrande.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 273

Dnr 2016/523-101

Medborgarförslag – förbud mot cykel- och mopedtrafik målas i centrum
Lisbeth Forsberg har lämnat in ett medborgarförslag om att skylten ”Förbud mot cykeloch mopedtrafik” målas med jämna mellanrum på trottoarerna i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 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 § 274

Dnr 2016/556-101

Medborgarförslag – ny skateboardramp i Köping
Marcus Westerlund har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att kommunen
bygger en ny skateboardramp i Köping.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 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 § 275

Dnr 2016/576-101

Medborgarförslag – badhuset byggs om till ett Gymnastikens Hus
Yvonne Ingemarsson har lämnat in ett medborgarförslag innebärande att nuvarande
badhus byggs om till ett Gymnastikens Hus.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till stadskansliet för yttrande.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 276

Dnr 2016/624-101

Medborgarförslag – trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter vid Ringvägen/Fågelvägen
Ove Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag innebärande att kommunen förbättrar
överfarten vid Ringvägen och Fågelvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 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 § 277

Dnr 2016/655-101

Medborgarförslag – klätterställning vid Skogsbrynsskolan
Wilma Persson har lämnat in ett medborgarförslag innebärande att kommunen gör
skolgården roligare och bygger en klätterställning på Skogsbrynsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Ks au § 278

Dnr 2016/

Utredningsuppdrag; rekreationsområde Norsa
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att bifalla motion med förslag
-

att förutsättningar och kostnader för att göra den sluttäckta Norsadeponin till
rekreationsområde utreds
att sådan utredning medtar motionstrappa.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till stadsarkitektkontoret att tillsammans med VafabMiljö utreda
rekreationsområde Norsa enligt motionens intentioner.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 279

Dnr 2016/

Utredningsuppdrag; framtidens smarta sophantering
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att bifalla motion med förslag på smart
miljövänlig sophantering genom tät, solcellsdriven, komprimerande soptunna.
Motionären föreslog
-

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

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till tekniska kontoret att utreda framtidens smarta sophantering enligt
motionens intentioner.

Ks au § 280

Dnr 2014/677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 12
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 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 12 föreligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 281

Dnr 2016/668-140

Nya förutsättningar för filmen Tårtgeneralen, information
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 om medlemskap i Filmregionen StockholmMälardalen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-20 om medfinansiering med 1 miljon kronor till
filmen Tårtgeneralen under förutsättning att filmens produktion förläggs till Köpings
kommun samt att i avtal reglera att ett belopp på ca 10-12 miljoner kronor spenderas i den
lokala ekonomin.
Stadskansliet informerar om att Filmregion Stockholm-Mälardalens fond, Film Capital
Stockholm, inte anslår några medel till filmen Tårtgeneralen. Istället har Filmregion Väst
erbjudit sig motsvarande delfinansiering under förutsättning att del av filmen spelas in i
Trollhättan.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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