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Dnr 20141351-373

Nätkoncess¡on för ny 137 kV linje för luftledning och markkabel mellan
Forsbyboda och Kolsva
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 137 kV kraftledning mellan
Forsbyboda i Lindesbergs kommun och Kolsva i Köpings kommun. Vattenfall har
studerat två alternativa ledningssträckningar, altemativ nord och alternativ syd.

Vid samråd enligt 6 kæ. 4$ miljöbalken beslutade arbetsutskottet 2014-06-17 att
ftirorda att altemafiv nord väljs och överlämna stadsarkitektkontorets yttrande
Vattenfall som eget yttrande.

till

Vattenfall och flera andra instanser fürordade också altemativ Nord, vilket blev det
altemativ som Vattenfall valde att gâvidare med.
Under sommaren 2015Lât Vattenfall genomftira en naturvåirdesinventering längs sträckningen. Inventeringen resulterade i en justering av ledningssträckningen. Den sista delen
av ledningen norr om Kolsva ska dessutom utftiras som markforlagd kabel.
Stadsarkitektkontoret och miljökontoret fann att Vattenfall justerat det ursprungliga
ftirslaget till ledningssträckning med hänsyn till naturvåirden och arbetsutskottet
beslutade 2015-10-27 att Köpings kommun inte har något att invåinda mot den sträckning som redovisats på karta daterad 2015-10-05, under ftirutsättning att delen nåirmast
Kolsva utftirs som markkabel.
Därefter lämnade Vattenfall Eldistribution AB in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och driva en ny 137 kV kraftledning i luft- och
markkabelutlorande mellan Forsbyboda i Lindesbergs kommun och Kolsva.
Energimarknadsinspektionen översände ansökan till Köpings kommun ftir yttrande.
Arbetsutskottet beslutade 2016-02-09 att inte ha något att invända mot att tillstand
lämnas till Vattenfall Eldistribution AB att bygga och anvåinda en ny 137 kV kraftledning inom Köpings kommun mellan kommungråinsen till Lindesbergs kommun och
Kolsva i Köpings kommun (nätkoncession für linje) i enlighet med ansökan daterad
2015-ll-26 samt att överlämna stadsarkitektkontorets yttrande till Energimarknadsinspektionen som eget yttrande.
Ansökan har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Vattenfall har kompletterat sin
ansökan och Köpings kommun har återigen beretts tillfrille att yttra sig.
Stadsarkitektkontorets ftirslag

till

yttrande ffireligger.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet
att Köpings kommun vidhåller tidigare standpunkt att ftirorda det norra altemativet ftir
sträckning av ny 137 kV kraftledning inom kommunen. Köpings kommun har därlor
inget att invåinda mot att tillstånd lämnas till Vattenfall Eldistribution AB att bygga och
använda kraftledningen inom Köpings kommun enligt Vattenfalls koncessionsansökan
samt att överlämna stadsarkitektkontorets yttrande
eget yttrande.
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Drr20l7ll07-042
n i n g 201 6,

stadsa rkite ktko nto rets ma rkavde I n i n g
Ä,rsredovisning 20 I 6 für stadsarkitektkontorets markavdelning ftireligger
Ars redovis

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen besluta

att godkänna arsredovisning

20 1 6 fü

r stadsarkitektkontorets markavdelning.

32

Dnr20l7ll05-042
Arsredovisning 2016, politisk verksamhet
Ks au $

Ärsredovisning20l6 für kommunfullmåiktige, kommunstyrelsen, valnämnden samt
gemensam överftirmyndarnämnd ftir Köping, Arboga och Kungsör ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2016 für den politiska verksamheten.
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33

Arsredovis

Dnr 20171103-042
n

i

ng 2016,stadskansl iet

Ä.rsredovisning 20 1 6 ft)r stadskansliet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godktinna årsredovisning 2016 ftir stadskansliet.

Ks au $
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Dnr 20171106-042

Arsredovisning 2016, tekniska kontoret
Ärsredovisning 2016 ftir tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2016 ftir tekniska kontoret
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Arsredovisn

Dnr20l7ll04-042
i

n

g

201 6, d rätselkontoret

Ä.rsredovisning 20 1 6 ftir drätselkontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkrinna årsredovisning 2016 ftir drätselkontoret.

Ks au $
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Dnr20l7l

ion Stockholm-Mälardalen, i nformation
Representanter ftir Filmregion Stockholm-Mälardalen deltar vid sammanträdet och
Fi I m reg

informerar.

Filmregion Stockholm-Mälardalen:
- Partner ftir kultur och tillväxt
- Medlemmar: Solna Botkyrka, Örebro län, Sala, Gotland, Stockholm, Nacka,
Åland, Sundbyberg, Köping, FAS (filmallians Stockholm-Mälardalen).
Filmregionen

-

-

Stärker medlemmarnas internationella konkurrenskraft i relation till film, TV
och digital media
Attraherar nationella och internationella film- och TV-produktioner till
medlemmarna
Ötar samspelet mellan filmbranschen och digital media

Verksamhetsområde: utveckling, fi lmkommission och finansiering.

Film, TV och digital media - tillväxt i flera steg:
- Stimulerar den lokala ekonomin
- Marknadsftiringseffekt
- Stärker varumärket
Medlemskapet:
- Konkret service kring frlminspelningar
- Stärkt konkurrenskraft inom kultur och innovation
- Medlemsträffar och inspirerande möten med filmbranschen
- Marknadsftiring
- Kompetensutveckling/kunskapsorganinsation

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr 20171

SCBs medborgarundersökning, hösten 2016
Sammanställning av resultatet av SCBs medborgarundersökning, genomfürd hösten 2016.
1 200 personer representativt utvalda

i åldern 18-84 år har tillfrågats. 469 personer (0 %)

svarade. Resultaten åir statistiskt säkerställda. Köping jämfürs med 136 andra kommuner.

Analysmodellen är främst avsedd ftir att visa vad som ska prioriteras für att få nöjdare
invånare - inte ftir att mäta hur stor andel av invånarna som åir nöjda och missnöjda.

o

Invånamas bedömning av Köpings kommun som en plats att leva och bo på
Nöjd Region Index).

(NRI:

Köpings betygsindex: 58 (55-74: nöjd)
Trygghet och bostäder bör prioriteras.

o

Invånarnas bedömning av kommunens verksamheter (NMI
Index)

:

Nöjd Medborgar

Köpings betygsindex: 58 (55-74 : nöjd)
Stöd ftir utsatta personer, äldreomsorgen, idrotts- och motionsanläggningar samt
gång- och cykelvägar bör prioriteras.

o

Invånarnas bedömning av inflyandet i kommunen (NII

:

Nöjd Inflytande Index)

Köpings betygsindex: 42
Påverkan och ftirtroende bör prioriteras.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr2017ll16-009

Uppföljning av ¡nternkontrollplan

201 6

Uppftiljning av internkontrollplan ftir 2016 ffireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppftljning av internkontrollen ftir 2016.

Ks au $
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Dnr20l7ll02-004

Dokumenthanteringsplan för drätselkontoret
Förslag på dokumenthanteringsplan für drätselkontoret ftireligger
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna füreslagen dokumenthanteringsplan ftir drätselkontoret.
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Dnr20l7ll15-181

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap 2017 för Köpings kommun
Förslag till utbildnings- och övningsplan ftir Köpings kommun ftireligger. Materialet
omfattar allmåinna utgångspunkter ftir utbildning och övning inom krisberedskapsområdet.
En uppftiljning av 2016 åtrs utbildnings- och övningsplan har genomftirts och en
detaljerad plan fnir är 2017 har utarbetats.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa utbildnings- och övningsplanen ftir Köpings kommun 2017.

41

Ks au $

Dnr20l6ll88-009,2017147-009

Meddelandelista nr 5, 2016 samt nr 1,2017
Meddelandelista nr 5 , 2016, samt meddelandelista nr | , 2017 , ftir kommunstyrelsen
ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

42

Ks au $

Dnr 20171

Förvärv av fastigheterna lnnerstaden l:28 och l:29
Förslag till köpekontrakt, där kommunen ftirvärvar fastigheterna Innerstaden
l:29 i sin helhet ftir en köpeskilling om en miljon kronor, ftireligger.

1:28 och

Stadsarkitektkontoret informerade arbetsutskottet om eventuellt inköp av marken
2017-01-17 som beslutade att notera informationen till protokollet.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsens fiireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till köpekontrakt avseende fürvärv av fastigheterna
Innerstaden 1:28 och l:29 med finansiering via kommunens likviditet.
Protokollju sterarnas srgn
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