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Detum
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u

nstyrelsens arbets utskott

-

Plats och tid

Rådhuset, Köping, kI09.00

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Ä.kervall (MP)
Ola Saaw (M)

ordforande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Ovríga deltagønde

Sara Schelin
Jan Häggkvist

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef

10.45

Christer Nordling
Mirja Gångare
Gun Törnblad
Adriana Skaba
Kim Tatti
Riitta Forngren
Elin Rosendahl

beredskapssamordnare,

stadsarkitekt, ç 126-129
energirådgivare, $ 126
konsult, ç I27
planchef, $ 128
planarkitekt, $ 128
näringslivschef, $ 130
Smart Planet Business, $ 130
kanslichef, $ 132
fastighetsansvarig, $ 137
kommunsekreterare

CamillaNilsson
Ann-Sofie Granzell
Fredrik Alm
Kari Anttila
Kajsa Landström

Pøragraf

Daniel Åkervall

Justerare

Köping, Rådhuset, 2017 - Al4

Justeríngens tìd och
plats
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Underskrífter
Selcr eter ar

e

OrdJbrande

Kujpp L4ndgtçörp;

;r.É^b';i;

Salomonsson

Justerande Daniel Åkervall

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Summantrüdesdatum

2017-04-25

anslags
uppslittønde

Datumfi)r

Dstamför

Förvaríngsplats för proto

anslags nedtagønde

kolet Stadskansliet,

Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg

VMKF, $ 125
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Datum

2017-04-25

Kommu nstvrelsens arbets utskott

Ks au $

125

Dnr20l7l

lnformation från beredskapssamordningen
Beredskapssamordnare från Västra Mälardalens Kommunalftirbund deltar vid sammanträdet och informerar om kommande krisberedskapsvecka (vecka 19), som bl a kommer
innehålla:

-

Information om hemberedskap
FöreläsningartillsammansmedCivilftirsvarsfüreningen
FRG-demonstration tillsammans med scouterna (lördag 13/5)

I övrig arbetar beredskapssamordningen ftir

-

nÈirvarande med:

Kris-app ftir krisledningsgrupperna i Köpings kommun
Larmövning
Övning "värmebölja" vecka 19-20
Försvarsmaktens övning "Aurora", vecka 39, Örebro - Enköping
Köping
genomfartsort.
Stabsmetodik ftir ftirskoloma
1615 ftireläsning "Mot våldsbejakande extremism" (KAK + Polisen)
Mediautbildning

:

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

126

Dnr 20161703-379

Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 2017 samt coach för energi
och klimat2017-2019
Från och med 1 januari 2017 är energi- och klimatrådgivartjänsten åter placerad i Köping.
Tjänsten finansieras av Köping, Arboga och Kungsörs kommuner tillsammans genom sökt
statsbidrag
Förslag till samverkansavtal mellan Köpings kommun och Västra Mälardalens Myndighetsftirbund (Arboga och Kungsör) ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande ftirslag till samverkansavtal
samt att bemyndiga stadsarkitekten att ftir Köpings kommuns råikning underteckna avtalet.

sign

(
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Dâtum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au ç

127

Dnr20l7l356-219

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2026
Stadsarkitektkontoret har i dialog med berörda ftirvaltningar arbetat fram förslag till måloch riktlinjer für bostadsförsörjningen i Köping für perioden20lT-2026. Under arbetet har
även samråd skett med länsstyrelsen.

Det övergripande syftet med dokumentet åir att tydliggöra Köpings kommuns bostadspolitiska viljeriktning och beskriva hur kommunen ska uppnå en god bostadsforsörjning.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmåiktige besluta

att, med vid sammanträdet meddelad justering på sidan 21, godkänna Mål och riktlinjer för
bo stadsftlrsörj ningen 20 I 7 -2026 i Köpings kommun.

Ks au $

128

Dnr (20061243-214) 20171357-210

Planuppdrag för del av Sjötullen 1:2 m Íl
2006-10-12, $ 182, beslutade kommunstyrelsen at| ge byggnadsnämnden i uppdrag att bl a
ta fram nya detaljplaner för verksamheter på Sjötullsområdet söder om Nordkalk.

Efter beslutet2006 har ftirutsättningarna ändrats. Stadsarkitektkontoret füreslår därftir att
tidigare beslut frëtn2006 hävs och ett nytt beslut tas som åir anpassat utifrån dagens ftjrutsättningar.
Området är i fiirsta hand avsett att prövas ftir uppläggning av muddermassor från ftirdjupning av farleden i Köpingsån. Efter stabilisering av muddennassor och uppbyggnad av
marköverbyggnad planeras anläggning av industrispår samt interna gator och indelning i
kvartersmark für verksamheter genomftiras med lagakraftvunnen detaljplan som grund.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

atthävatidigare beslut om planuppdrag, kommunstyrelsen 2006-10-12, $ 182
samt att uppdra

till

fl

Dnr 20171303-042

Ks au $ 129
Bud getförs lag

stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan ftir del av Sjötullen 1:2 m

i

nför 2018, stadsarkitektkontorets markavdel

n ing

Stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetftirslag inftjr 2018 skickas separat.
Arbetsutskottet beslut ade 2017 -04- 1 8 att återremittera stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetftirslag ftlr 2018 ftir att omarbeta ftirslaget och presentera ett budgetftlrslag som
inte innebär nägra utökningar.
Protokol ljustergçryls
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Detum

2017-04-2s

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetftirslag ftir 2018 till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ks au $

130

Dnr20l7l309-311

lnformation om industriell symbios m m
Stadskansliet deltar vid sammanträdet och informerar om industriell symbios m m.
750 000 kr har erhållits i bidrag fran Energimyndigheten ftir projektet Västra Mälardalens
industriella symbios l 0.

Definition:
Samarbeten mellan olika typer av füretag och organisationer inom ett geografiskt område
där ena aktörens överskott och rest blir andra aktörers rävaraoch resurs. När de gemensamt
optimerar sin resursanvändning ger det ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster, vilket
ger en konkurrensftirdel på marknaden.

Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.
Stadskansliet informerar även om Köpings kommun plats i SKLs senaste företagsranking.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$

131

Dm20l6l7ll-101

Motion, modernisera Köpings kommunfullmäktige
David Sharp har låimnat in en motion med beskrivning av papperslösa fullmäktigesammanträden, där närvaroregistering, begäran om att få ordet och voteringar sköts digitalt via iPad
Motionären ftireslår

-

i uppdrag att undersöka olika lösningar som finns tillgängliga
ftir inköp av nödvändig hård- och mjukvara tas med i 2018-års budget
atl system infüres fr o m januari 2019
att stadskansliet fär
att medel

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 atttaupp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslut ade 2016-11 - 1 5 att remittera motionen
praktiska och ekonomiska konsekvenser av fiirslaget.
Stadskansliets yttrande ftireligger.
Protokol

sign

Utdragsbestyrkande

till

stadskansliet for att belysa
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Datum

20t7-04-2s
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla att-sats

Ks au $

I

samt

i övrigt ftirklara motionen besvarad.

132

Samverkan överförmyn
information

Dnr 20161527-190
da rha nd läg

gare med

Su ra ham

mars kom m u n,

Information om planerad samverkan med Surahammars kommun från och med den I
2017 ftireligger.

juli

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

133

Drr20l7l303-042

Budgetförslag i nför 2018, stadskansliet
Stadskansliets budgetftirslag inft)r 2018 skickas separat.

Arbetsutskottet beslutade20lT-04-18 att återremittera stadskansliets budgetfürslag ftir 2018
ftir att omarbeta ftirslaget och presentera ett budgetftirslag som inte innebåir några utökningar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlåimna stadskansliets budgetftirslag ftir 2018 till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ks au $

134

Dnr20l7l303-042

Bud getförs lag i nför 2018, d rätsel kontoret
Drätselkontorets budgetförslag inför 2018 skickas separat.
Arbetsutskottet beslutade20IT-04-18 att återremittera drätselkontorets budgetftirslag ftir
2018 ftir att omarbeta ftirslaget och presentera ett budgetftirslag som inte innebär några
utökningar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna drätselkontorets budgetftirslag ftir 2018 till kommunstyrelsens budgetberedning.
Protokol

srgn

Utdragsbestyrkande
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Dnr20l7l358-042

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 31 mars 2017 foreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Dnr2017l359-042

Ks au $ 136

Arsredovis

ng

gsförbu ndet Västra Mälardalen
Ä,rsredovisning och revisionsberättelse 2016 ftir Samordningsfürbundet Västra Mälardalen
n

i

201 6, Samord

n in

ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige besluta

att godkåinna samordningsft)rbundets årsredovisning ftir

20 1 6

samt att bevilja fürbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet für verksamhetsåret 2016.

sign

Utdragsbestyrkande
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Ks au $
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Dnr20l6l644-289

Upphandling av särskolemoduler
Barn- och utbildningsnämnden beslutade2016-06-15 att ändra grund- och särskoleorganisationen till ftirskoleklass-årskurs 6 samt årskurs 7-9 frän och med läsåret 2017118.
Organisationsftirändringen medftir vissa lokalkonsekvenser. För att klara behovet på
Nyckelbergsskolan kommer särskolans verksamhet att flyttas till Skogsbrynsskolan, dock
går inte träningssärskolans verksamhet i nuläget att inrymmas i befintliga lokaler.
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-20 att uppdra
ningarna ftir att tillskapa särskolemoduler.

till

stadskansliet att utreda ftirutsätt-

Stadskansliet har i samverkan med skolan gjort bedömningen att den bästa lösningen på kort
sikt är att hyra in modulbyggnad ft)r träningssärskolan. Målsättningen och förhoppningen är
att hela särskolans verksamhet ska kunna inrymmas i befintliga lokaler i framtiden.

Lämplig placering av modulbyggnaden bedöms varui nåira anslutning till Skogsbrynsskolan
på fastigheten Ullvi 6:2, bakom befintliga moduler für Sagostugans fürskola.
Stadskansliet har låtit genomftira en upphandling enligt SKL Kommentus Inköpscentrals
ramavtal, "Förhyrning av lokaler 2014", i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.
Två anbud har inkommit, varav anbudsgivare nr 2 bedöms vara det ekonomiskt mest
ftirdelaktiga.
Kostnaden ftir att iordningställa mark, VA, el samt byggherrekostnader beräknas
500 000 kronor.

till

ca

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arÍa Cramo Adapteo AB som leverantör av modulbyggnad ftir särskolans verksamhet
att ge stadskansliet i uppdrag attläta uppftira modulbyggnad på fastigheten Ullvi 6:2 enligt
ftireliggande ft)rslag
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsens besluta

att anvisa 500 000 kronor ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Salomonsson

Protokolljustera rnas srgn
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Daniel Åkervall
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande

