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Ks au $ 205 Dnr20l7l

Planuppdrag för fastigheten Sörsylta 5:14 m fl
Sörsylta sommarstugeft)rening har inkommit med en ansökan om planbesked.

Syftet med en ny detaljplan âr att" möjliggöra ftjr bostäder med utökad byggrätt.

Området som önskas planläggas är en del av fritidshusområdet Sjölunda Näs som bestar av
friliggande småhus. Aven fastigheterna Sörsylta 4;4 ochsörsylta 5:26, som idag inte
berörs av detaljplanen, önskar omfattas av den nya detaljplanen.

Förfrågan anses vara i linje med ställningstaganden i översiksplanen.

Beslut
Enli gt stadsarkitektkontorets forslag beslutar arbetsutskottet

att ge positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan

samt att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten
Sörsylta 5:14 m fl ftir att öka byggrätten.

Ks au $ 206 Dnr 20171496 Qmf 20161842)

Fler förskoleplatser i Kolsva, pro¡ekter¡ng av ny förskola
Arbetsutskottet beslutade 2016-12-13, $ 336, aft uppdra till stadskansliet att utreda behovet
av fler ft)rskoleplatser i Kolsva och återkomma med ftirslag om eventuell nybyggnation av
en ftirskola.

Stadskansliets bedömning är att det behöver byggas en ny förskola på motsvarande 6 av-
delningar i central delarna av Kolsva och har i samverkan med kommundelen, Köpings
Bostads AB och stadsarkitektkontoret utrett lämplig placering av en eventuell nybyggnation.

Bedömningen är att en ny ftirskola lämpligen uppftirs på fastigheten Bergtorpet l:4, som
tillhör Köpings Bostads AB och som idag står utan byggnader. Enligt gällande detaljplan
fär dock marken endast användas ftir bostadsändamål.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att uppdra till stadsarkitektkontoret att skyndsamt låta
genomfüra en detaljplaneändring ftjr del av fastigheten Bergtorpet l:4 ftjr att möjliggöra
nybyggnation av en ftirskola på fastigheten.

Skissftirslag på hur ny ftirskola kan se ut ftireligger. Kostnad lor byggnation av ftirskola
motsvarande 6 avdelningar beräknas till ca 34 Mkr, varav 2,5 Mkr utgör projekteringskostnad.

Beslut
Enligt stadskansliets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att uppdra till stadskansliet att låta påbörja och genomftira en projektering av en nybygg-
nation av en ftirskola i Kolsva motsvarande 6 avdelningar enligt ftireliggande ftlrslag.

Arbetsutskottet beslutar vidare fiireslå kommunstyrelsen besluta

att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Protokol srgn Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - bygg fler seniorbostäder i Kolsva

^Ä.ke Ytterberg har lämnat in ett medborgarfürslag med ft)rslag om att kommunen låter
genomftira en undersökning i gamla villaområden i Kolsva och utreder om intresse finns
ftir att sälja villan och flytta till nybyggd lägenhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-lI att remittera medborgarftirslaget till Köpings
Bostads AB och stadsarkitektkontoret ft)r yttrande.

Yttranden från Köpings Bostads AB och stadsarkitektkontoret ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen loreslå kommunfullmåiktige besluta

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttranden.

Ks au $ 208 Dnr 20171323

Förvärv av aktier ¡ SKL lnera AB
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.

Den 7 oktober 2016 beslutade SKL:s styrelse att godkänna att SKL Företag AB fìirvärvar
merparten av aktierna i Inera AB, vilket medfür att verksamheten kommer att breddas och
även omfatta kommunerna samt ge en närmare ankn¡ning till SKL:s arbete med verk-
samhetsutveckling. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars2017 kan nu landets
kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare.

Genom att bli delägare i ftiretaget blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan
ft)regående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med
SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhets-
utveckling genom digitala lösningar.

Beslut
Enligt stadskansliets fürslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen besluta

att av SKL Företag AB förveirva fem aktier i Inera AB ftir en köpeskilling om 42 500 kronor
i enlighet med ftireliggande aktieöverlåtelseavtal och med finansiering genom kommunens
likvida medel

att godkänna ftireliggande aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom
ftireliggande anslutningsavtal
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att uppdra till stadskansliet att ta fram en övergripande beskrivning på kommunens totala
ambitionsnivå att ta del av och anpassa sig till vad man rekommenderar och kommer att
ftireslå ifran SKL Inera

samt att ha en representant nåirvarande vid ägarträffar, dialogmöten ftir att påverka samt
vidarefiirmedla information tillbaka till ftirvaltningarna, där behov av medverkan finns.

Ks au $ 209 Dnr20I7/484

Delegations rapport; ordförandebesl ut
Rapport ftireligger om ordftirandebeslut angående

- Antagande av leverantörer av konsulter inom område G - El och automation;
proj ektering, byggledning och besiktning.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 210 Dnr20l7l

lordningställande av lokaler för Arbetsförmedlingen m fl, ombyggnat¡on av
kvValhall 2 iKöping
Arbetsfürmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten avser att
samordna och samlokalisera sina verksamheter i Köping, Arboga och Kungsör till en och
samma ort. Lämpliga lokaler i Köping har efterfrågats.

Nåimnda myndigheter i Köping samverkar idag även med kommunens verksamheter for
Försörjningsstöd och Jobbcenter och är samlokaliserade på Västra Långgatan i Köping.
Samverkan och samlokaliseringen med kommunens verksamheter är tänkt att fortsätta
även framledes, oavsett formen ftir den tänkta samlokaliseringen mellan de statliga myn-
digheterna.

Lokalbehovet bedöms till totalt 3 660 kvm med plats fiir ca 120 arbetsplatser, inklusive de

kommunala verksamheterna.

Stadskansliet har i samverkan med Arbetsftirmedlingen och berörda kommunala verk-
samheter arbetet fram ett skissftirslag på en ombyggnation och ett iordningställande av
lokalerna i del av kv Valhall 2 für andamålet. Förslaget hat godkänts av Arbetsfürmed-
lingen som även har fullmakt att sköta lokalftirsörjningsfrågan lor de övriga aktuella
myndigheterna.

Förslag till hyresavtal med Arbetsftirmedlingen ftireligger.

Kostnaden ft)r ombyggnationen beräknas till ca 45 Mkr, varav projekteringskostnad och
upparbetade kostnader für utredning uppgår till ca 5 Mkr.

Protokollj *"'ffi\*ilr,--J Utdragsbestyrkande
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Preliminär tidplan: sep 2017 - mars 2018 projektering
mar - apr 2018 upphandling av entreprenad
maj 2018 politiska beslut
jun 2018 - maj 2019 ombyggnation
juni 2019 inflytning

Verksamheter som berörs av en eventuell ombyggnation;
- Kultur- och fritidsftirvaltningen - skateverksamhet, ca 700 kvm
- Bil- och teknikhistoriska muséet - marknad 2 gångerlâr
- Rädda Barnen - julmarknad I gänglär

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetsansvarig att teckna hyresavtal med Arbetsftirmedlingen enligt
ftireliggande ftirslag

att ge stadskansliet i uppdrag attlâfia genomftira en projektering av en ombyggnation av
del av kv Valhall 2 enligt ftreliggande fiirslag

att ge stadskansliet i uppdrag att i en samverkan med kultur- och fritidsftirvaltningen och
berörda ftireningar söka möjligheter till alternativa lokallösningar für desamma.

Arbetsutskottet beslutar vidare ftjreslå kommunstyrelsen besluta

att anvisa 5 Mkr ftir projektering ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

srgnProtokol Utdragsbestyrkande


