SAMMANTNNOESPROTOKOLL

KOPINCS KOMMUN
rl

Datum

2017-0t-24
Komm

u

nstyre lsens

a

rbets utskott

- 10.40

Plsts och t¡d

Rådhuset, Köping, kI09.00

Beslutønde

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)

ordftirande
v ordfürande
ledamot

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Elin Rosendahl
Fredrik Alm
Kari Anttila
Kajsa Landström

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef

Ovríga deltagønde

ersättare

ledamot

stadsarkitekt, ç 2l-23
planarkitekt, ç 2l-22
kanslichef, $ 23
fastighetsansvarig, ç 28-29
kommunsekreterare

Pøragrøf2I -29

Roger Eklund

Iusterare
Justerìngens tid och
plats

Köping, Rådhuset, 2017- 01"30

Underskrífter
Landström

S¿

Ordförande

Salomonsson

Justerande Ro

und

ANSLAGSBEVIS
orgun

Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdøtum 2017-01-24
Datumft)r

anstøgs

uppsättande

'ilûtÌ--t' 0I- hl

Dotymftir

*^-^_Å^
ønslagsnedtagande

Förvaringsp lats ftir proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset,

Underskríft

ftnr'lþ*þrt
Christine
Frid-,Ä.hlén

Köping

Ru,v

,lorï_ IL_LZ

1 (5)

SAM MANTNNOCSPROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN
!

Datum

2017-01-24
Kommu nstyrelsens arbets utskott

Ks au $

21

Dnr 20111469-214,20151703-219

Västra Sömsta (PL 368), förändrat planuppdrag
2006-01-24 beslutade arbetsutskottet att uppdra till byggnadsnåimnden att i planprogram
pröva ftirutsättnin gama för exploatering i Västra Sömstaområdet.
Arbetsutskottet beslutade 2012-01-31 att godkänna planprogrammet ftir Västra Sömsta
ftir vidare arbete i syfte att utarbeta en detaljplan för området.
En naturvärdesinventering togs fram under 2012 vilken resulterade i en rekommendation om att Västra Sömsta inte borde exploateras. Arbetsutskottet beslutade
2014- 05-06 att für närvarande avbryta arbetet med planprogram ftir Västra Sömsta.
2015-04-21beslutade arbetsutskottet att uppdra

till

stadsarkitektkontoret att återuppta

arbetet med planprogram ftjr Västra Sömsta och 2015-10-27 beslutade arbetsutskottet
att fortsätta planarbetet enligt redovisat alternativ 2, vilket innebar en större skala av
exploatering och påverkan på fler områden som klassats till högt naturvåirde inom de
östra delarna av skogen, 4l+3 tomter.

Efter beslutet2006 om att i planprogram pröva fürutsättningamafür exploatering i
Västra Sömstaområdet, har ftirutsättningarruaändrats. Stadsarkitektkontoret ftireslår
därftir att det tidigare beslutet frän2006 om planuppdrag hävs och att ett nytt beslut tas
som är anpassat till dagens ftirutsättningar.
Stadsarkitektkontorets tj änsteskrivelse ftlreligger.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet
att hav a tidi gare beslut om planuppdrag
samt att uppdra

till

fr ën 200 6 -0 I

-24

stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan ft)r Västra Sömsta.

Ksau$22

Dm2017153-219

Planbesked och planuppdrag, Grönsiskan 35 (gamla armaturfabriken),
Köpings tätort.
Ansökan om planbesked ftir att upprätta ny detaljplan ftir fastigheten Grönsiskan 35 har
inkommit fran fastighetsägaren Köping Grönsiskan AB samt en senare komplettering

till

ansökan. Fastighetsägaren planerar bygga om industribyggnaden (gamla armaturfabriken) till bostäder och/eller handel, bygga till tre radhus mot Mullgatan samt en
flygel mot Järnvägsgatan.

Ansökan samt stadsarkitektkontorets

tj linste

skrivelse ftireli gger

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets fürslag beslutar arbetsutskottet

att lämna positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan
samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan ftir Grönsiskan 35 ftir
att ändra tindamålet från industrimark och kontorsändamål till bostäder och/eller handel.
P
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Dnr20l7l

Solcellspark, informat¡on
Ett av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2017: utreda möjligheten och
undersöka intresset für anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.
Stadskansliet har undersökt om möjlighet finns på Ullvigärdet, Köping-Ullvi 6:6.
Lokalisering till Ullvigärdet Ëir inte lämpligt p g a planerade markbyten och fürlängning av Ullvileden.

Samtidigt har intresseftirfrågan inkommit från Region Västmanland som är
intresserade av att anlägga solcellspark i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

24

Drr

20171

Renhållning - verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens Kommunalförbu nd till VafabMiliö Komm unalförbund
Ärendet utgår.

Ks au $

25

Med borgarförs lag

Dnr20l6l655-101

-

klätterstäl

I

n ing

vid Skogsbrynsskolan

V/ilma Persson har lämnat in ett medborgarftirslag innebåirande att kommunen gör
skolgården roligare och bygger en klätterställning på Skogsbrynsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget
utbildningsnämnden ftir yttrande.

till

behandling

till bam- och

Yttrande från till barn- och utbildningsnämnden föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet loreslår kommunsstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarfürslaget med h¿invisning till ftireliggande yttrande.

ffitu

Protokollj uster;flnas

si

gn
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Dnr 20171

Extra ståmma, Mälarens vattenvårdsförbu nd
Mälarens vattenvårdsftirbund kallar till extra stämma per capsulam for att anta ändring i
reviderade stadgar. Reviderade stadgar fiir förbundet antogs av årsstämman20l6 med en
mindre ändring i $3, andra stycket, sista punkten; "sjöfarten" ändras till "sjöfartsverket".
Ombud vid Mälarens vattenvårdsftirbunds ståimmor under 2017 ar Ulrik Larsson (S),
med Anne Tjernberg (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra

till röstombudet

att godkänna Mälarens vattenvårdsftirbunds styrelses ftirslag om ovanstående ändring

i

stadgarna.

Ks au $
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Dm 20161116-002

pport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
Delegations

ra

december 201 6 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $
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Drr

20141677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 17
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 attlÊúa genomftira en utredning av vilka
gärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer åindamålsenliga.

åt-

Stadskansliet lät utarbeta ftirslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp l: Huvudbyggnaden - renoveringen genomfürd.
- etapp 2: Annexet

Kommunfullmäktige beslutade 20 I 4 -12-l 5 att läta genomfü ra proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03 att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör
ftjr renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor für renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).
Protokoll fran byggmöte nr 17 ftireligger.

Protokollju
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
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Dnr

us- och id rottrshal I projektet, i nformation
Stadskansliet redogör ftir skisser på hur nya badhuset och nya idrottshallen ftireslås
Bad

h

utformas.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanträdet avslutas med studiebesök på nyrenoverade Brogården.
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