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Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2017 -0q -0t

sa Landström
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KÖPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $ 211 Dnr20l7l

Ham nförvaltning, uppföljning
2017-05-30 informerade stadsarkitektkontoret om brister i "Mellanhamnen"; Mariakajen och
Södra kajen samt redogjorde för ftirslag på åtgärder. Kajerna omfattadess av säkerhets- och
ordningsftireskrifter i Köpings kommuns hamnordning, men ingår inte i småbåtshamnens,
gästhamnens eller Mälarhamnars ansvarsområde.

Stadsarkitektkontoret informerar om hamnft)rvaltningen vid sammanträdet.

Åtgärdsftirslag: - hänvisningsskyltar
- välkomstskylt
- utformning av mellanhamnen: 1. Hamnpromenad låings södra kajen

2. Nygammal gångbro
3. Fortsättning på hamnpromenaden, t ex brygga
4. Tvärkaj en; besöksplattform
5. Landmärke ftir Köpings hamn

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç212 Dnr20l7l

Tomtpriser, Skogsleden
Planen ftir Skogsleden, etapp 1, är utsänd für granskning och antagande av detaljplanen
berËiknas kunna tas i november 2017.

Stadsarkitektkontoret redogör for ftirslag till tomtpriser vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 213 Dnr 20171

Friköp av Gautiod l5
Vid höjning av tomträttsavgälden ftir Gautiod 15 har ftirfrågning om friköp av tomten
framkommit. Stadsarkitektkontoret redogör ftir värderingskalkyl ftir att prissätta tomten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Ks au S 214 Dnr 20171513

Motion, Mälarentré Köping!
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med ftirslag att utreda att fler
attraktiva boenden kan byggas vid norra hamnentrén till Köpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017 -08-15 att remittera motionen till stadsarkitektkontoret ftir
yttrande.

Yttrande från stadsarkitektkontoret ftirel i g ger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå komunfullmäktige besluta

att ft)rklara motionen für besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande

Ks au $ 215 Dnr20l7l231-101

Motion, underlätta för invånare att hitta inlämnade mot¡oner på Köpings
hemsida
Maria Liljedahl (SD) och Karolina Glogowska (SD) har lämnat in en motion med ftirslag
att det ska vara enkelt att hitta inlämnade motioner på Köpings kommuns hemsida.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-ll att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande

Yttrande från stadskansliet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ñreslå komunfullmfütige besluta

att bifalla motionen med tillagget att publicering på kommunen hemsida även ska omfatta
medborgarftirslag samt publicering av svar på motioner och medborgarftirslag.

Ks au $ 216 Dnr20l7l549

Delbetänkande SOU 2017:60, Utredning om en stärkt minoritetspolitik
Kulturdepartementet har översänt betänkande Nästa steg? - Förslag ftir en stärkt
minoritetspolitik (SOU 2017:60) på remiss.

Delbetänkandet återf,rnns på: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utr edningar I 20 I 7 I 0 6 I sou-20 I 7 60 I

Protokol

'""Wi''n"6,ç
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Stadskansliets sammanställning av fürslag till remissvar ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ftireliggande remissvar gällande delbetänkandet SOU 2017:60,Utredning om
ståirkt minoritetspo litik.

Ks au ç217 Dm20171343-101

Medborgarförslag - borttagning av buskar efter Ullvileden
Pernilla Alrikson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att Köpings kommun
tar bort eller klipper ner buskar som skymmer sikten mellan gång- och cykelvägen och
Ullvileden utanfü r Ullvigymnasiet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret filr ny översyn.

Ks au $ 218 Dnr20l7l364-l0l

Medborgarförslag - farthinder på Munkvägen
Tommy Johnson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftlrslag om att Köpings kommun
sätter upp farthinder på Munkvägen i Munktorp.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande

erotokottjusgffi'aj',r" 
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Ks au $ 219 Dnr 20171365-101

Medborgarförslag - åtgärder på och omkring gamla vattentornet
Pelle Barkelius har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att Köpings kommun
vidtar åtglirder på gamla vattentornet samt snyggar upp kring tornet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade20lT-06-13 attremittera medborgarförslaget till tekniska kontoret
ft)r yttrande i samarbete med stadskansliet.

Tekniska kontorets yttrande fiireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande

Ks au ç220 Dnr20l7l394-I0l

Medborgarförslag - återställande av dammen i Johannisdalskogen
Gösta Johansson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
återställer dammen i Johannisdalskogen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade20lT-06-13 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå komunfullmåiktige besluta

att ftirklara medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 221 Dnr20l7l608

Kommungemensamma granskningsområden för intern kontroll 2018
Enligt riktlinjerna ftir intern kontroll ska intemkontrollplan antas under december månad.
Några av kontrollpunkterna ska vara kommungemensamma. För att styrelse och nämnder
ska kunna planera für sina egna intemkontrollplaner, måste de gemensamma punkterna
beslutas i ftirväg.

En bruttorisklista med ftlrslag på internkontrollpunkter ftlreligger.

erotoxortusteffitj, r" 
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen besluta

att anta ftilj ande internkontrollpunkter som kommungemensamma 2018;
- resepolicy
- diarieftlring
- användning av sociala medier.

Ks au S 222 Dnr 20171224-019

Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari - juli 2017
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ft)retagande i
Köpings kommun, j anuari-jul i 2017, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokolljuste&as
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Ks au ç223 Dnr20l7l

Upphandlingsärende; antagande av leverantör av grus
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftjr avhämtning av grus under avtalstiden från
och med 2017-10-01till och med2019-09-30 med option ftir beställaren om förlängning i
upp till 24 mänader.

Upphandlingen har genomftirts genom ftirenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång, 2017-08-18, hade ett anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbudet har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Kungsörs grus AB som leverantör av grus under avtalstiden 2017-10-01 -
2019-09-30 med option för beställaren om förlängning i upp till 24 månader

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftlrklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson Andreas Trygg
protokolljusterare

5Kt c K¿-f *"r¡
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Ks au ç 224 Dnr 20171484

Delegationsrapport; ordförandebesl ut
Rapport föreligger om ordftirandebeslut angående

- Antagande av leverantörer av konsult inom område I - Arkitektprojektering och
entreprenadbesiktning.

- Antagande av leverantörer av konsult inom område J - Bygg, konstruktion och
besiktning

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au ç225 Dnr20l7l496 (mf 20161842)

Planuppdrag för del av fastigheten Bergtorpet 1:4
Arbetsutskottet beslutade 2016-12-13, $ 336, att uppdra till stadskansliet att utreda behovet
av fler ftirskoleplatser i Kolsva och återkomma med fürslag om eventuell nybyggnation av
en ftirskola.

Stadskansliets bedömning är att det behöver byggas en ny ftirskola i central delarna av
Kolsva och har i samverkan med kommundelen, Köpings Bostads AB och stadsarkitekt-
kontoret utrett lämplig placering av en eventuell nybyggnation.

Ny ftirskola uppftirs lämpligen på fastigheten Bergtorpet l:4, som tillhör Köpings Bostads
AB och som idag står utan byggnader. Enligt gällande detaljplan får dock marken endast
användas ftir bostadsändamåI.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 aft uppdra till stadsarkitektkontoret att skyndsamt
låta genomftira en detaljplaneåindring ftjr del av fastigheten Bergtorpet 7:4 för att möjlig-
göra nybyggnation av en ftirskola på fastigheten.

Stadsarkitektkontoret har mottagit ansökan om planbesked för del av Bergtorpet 1:4

Syftet med ny detaljplan är att möta behovet av en ny ftirskola samt pröva om det även
finns möjlighet ftir bostäder i upp till tre våningar.

Stadsarkitektkontorets bedömning är att ett antagande av detaljplanen kan ske i juni 2018.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets forslag beslutar arbetsutskottet

att ge positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan

Protokollju sterarnas
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