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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutønde

Ovrígø deltagønde

Justerare

Justeríngens tid och
plats

Underskrífter

Selcreterare

Ordfòrande

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - ll.Z5

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Sverker Lindberg
Gun Törnblad
Mikael Norman
Kari Anttila
Gustaf Olsson
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019- I I - I a

ordftirande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stabschef, $ 286
samhällsbyggnadschef
mark- och exploateringschef, ç 297 -299, 293
fastighetsansvarig, $ 287-283
kvalitetsstrateg, $ 290
sekreterare

Pøragraf 286-293

Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrlìdesdøtum

Justeringen har tillkÍtnnagivits genom anslag

Kommunstyrel sens arbetsutskott

20t9-lI-12

DatamJör
anslags nedløgande

Datumftir ansløgs
uppslittønde

Fö maringsp lats fö t ptoto ko ilet gfaf,skansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg
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Kom arbetsutskott

Ks au $ 286 Dnr 20191

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun samt avgifter för
användning av offentlig plats förslag till revidering
Gällande Allmänna lokala ordningsftireskrifter ftir Köpings kommun antogs av kommun-
fullmfütige i juni 2007, $ 58,och avgiftema für anvåindning av offentlig plats antogs 2001

I ftireliggande ftirslag har tekniska kontoret uppdaterat de lokala ordningsftireskrifterna
utifran lagliga och administrativa skä1.

Översyn av avgifterna har resulterat i ftireliggande ftirslag till justering av taxan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 287 Dnr 20191

Nyckel bergsskolan, information om renover¡ n g- och ti I I byg g nadsförslag
Kommunfullmäktiges sÈirskilda uppdrag 2017 :

utreda behov av och ta fram ftirslag ft)r upprustning av Nyckelbergsskolan.

Fastighetssamordningen informerar om ftlrslag till renovering och tillbyggnad av
Nyckelbergsskolan vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 288 Dnr 20191

Pågående fastig hetsprojekt, i nformation
Fastighetssamordningen informerar om pågående fastighetsprojekt vid sammanträdet.

Badh us- och idrottshall, nybyggnation
Följer planering tidsmässigt och ekonomiskt.

Förskol a Kolsva, nybyggnation
Pågår - klar: december 2019. Slutbesiktning dagarna innan jul

Ekliden, samordning av äldreboende i Kolsva
Projektering påbörja - upphandling i vår - klart under 2021
Byggstart efter somm aren 2020.

Protokollju*wi sign Utdragsbestyrkande
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Förskola, Köping Väster, nybyggnation
Placering: Nygård / hörnet på Kristinelunds sportftilt.

Besked: - hörnet på Kristinelunds sportfrilt (utanftr översynen av Kristinelunds sportfrilt).
- tidigare ritningar ska anvåindas - ej projektering.

F örskol a, Köpi ng Oster/centratt, nybygg n ation
Placering utreds.

G rundskola, inkl särskola, nybyggnation
Placering utreds.

Synpunkt: central placering i integrationssyfte
Förslag: Fantetorp - geologin utreds.

f SS-boende, nybyggnation
Förslag på placering finns - geologin undersöks.

Förskolemoduler, M unktorp
Förslag på placering: skolgården vid Blåklockan.

Karlbergsbadet
Framtida användning - lista idéer/behov - redovisning ftir arbetsutskottet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 289 Dnr 20191

överenskommelse om fasti g hetsreg Ier¡ n g avseende det av fasti g heterna
Grönsiskan 35 och lnnerstaden 1:2
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har utarbetat fiirslag till ny detaljplan ftir Grönsiskan 35
och del av Innerstadenl;2 i samarbete med fastighetsägaren till Grönsiskan 35. Förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering ftlreligger avseende de marköverlåtelser som
behöver ske fiir att uppftira byggnation på Grönsiskan 35 i enlighet med detaljplanens
intentioner.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande fìirslag till överenskommelse mellan Köpings kommun och
Köpings Grönsiskan AB om fastighetsreglering avseende del av Grönsiskan 35 och del av
Innerstaden 1:2.

Protokollj usteÍáÈnas sion"^w1-"" K Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 290 Dnr 20191

Mål för Köpings kommun, information
Kommunledningsftirvaltningen redogör vid sammanträdet ftir hur långt arbetet med
framtagande av ftirslag till nya mål ftir kommunen kommit.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 291

Driftbud getu ppfölj n i n g efter oktober månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter oktober månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter tio månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -3,0 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au ç 292

Fastig hetsfråga, i nformation
Kommunledningsftirvaltningen redogör ftlr ärendet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 293

Nyttjanderättsavtal för flytt av fiber vid Sjötullen
Avtalsftirslag klara med Telenor, Tele2 och IP Only, men några underskrifter saknas.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anmäla åirendet till kommunstyrelsen.

slgn Utdragsbestyrkande


