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Hamnprojektet; ombyggnation av Köpings hamn, etapp 3
För att fürbereda Köpings hamn ftir framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassänger som i
kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät. En ftirstudie har genomfürts som
underlag ftir beslut om återgtirder i hamnen. Hamnprojektet är indelat i fyra investeringsperioder.

Etapp

1:

- projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,
ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt ftirberedande arbeten inom anläggningsytan ftir muddermassor.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor ftir genomftirande av projektering av etapp 1 i Köpings hamn enligt ftireliggande ftirslag med
finansiering via lån.

Etapp2:

- bygg- och projektledning ftir entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre langkaj
- ersättning av befintligt VA-system närmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.
- byggnation av reningsanläggning fÌir dagvattenrening.
- option: Anläggandetav ca 11 000 m'upplagsytor på YARAtomten.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-12-18 att anvisa 65 000 000 kronor für genomftirande av ombyggnation av hamnen i enlighet med etapp 2 med finansiering via lan.

Etapp

3:

- ftirdjupning av farled och hamnbassäng i Köpings hamn
- entreprenader: - anläggande av vallar ftir solidifiering
- byggnation av provisorisk kaj
- anläggande av körvägar
- system ftir avvattning av Sjötullen
- muddring
- solidifiering

Kalkylerad kostnad ftir etapp 3:238 miljoner kronor

Beslut
Enligt tekniska kontorets ftjrslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen
ftireslå kommunfu llmäktige besluta

att anvisa 238 miljoner kronor für genomftirande av ombyggnation av Köpings hamn i
enlighet med fürslag ftir etapp 3 med finansiering via lån
samt att beslutet ska kunna omprövas i det fall Hjulstabron inte omfattas som ett investeringsobjekt i "Nationell plan ftir transportinfrastrukturen2}lS-2}29" med en byggstart som möjliggör ft)r ny Mälarmax att trafikera Mälaren âr 2023 i enlighet med vad
som framgår i tecknad Avsiktsftirklaring mellan Trafikverket, Sjöfartverket, Region
Västmanland, Västerås stad och Köpings kommun.
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Dnr 2018157
n ing

2017, stadsa rkite ktkonto rets ma rke n het
,Å¡sredovis ning 2017 ftir stadsarkitektkontorets markenhet ftireligger.

Ars red ovis

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning

Ks au $

20 1 7

für stadsarkitektkontorets markenhet.

18

Dnr20I8l57

Arsredovisning 2OlT,stadskansliet
,A,rsredovis ning 2017

ftir stadskansliet skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen besluta

att godkåinna årsredovisning 2017 ftir stadskansliet.

Ksau$ 19
Arsredovisn i ng 2017, d rätsel kontoret

Dnr 2018/

Ärendet utgår.

Ks au $
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Arsredovis n i n g 2017, komm u nfu I lmäktige, kom m u nstyrelse och val näm nd
Årsredovisning2}lT ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2017 für kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd.
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Dnr 2018157

Arsredovisning 2017, gemensam överförmyndarnämnd för Köping,
Arboga och Kungsör
Ä.rsredovisning2}lT ftir gemensam överftirmyndarnåimnd ftir Köping, Arboga och
Kungsör skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godktinna arsredovisning 2017 ftir gemensam överfürmyndarnämnd
Arboga och Kungsör

Ks au $

22

ftr

Köping,

Dnr20161498,20161527

Utökning av gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör med Hallstahammar och Surahammar
Hallstahammars och Surahammars kommuner har inkommit med ftirfrågan/ansökan om
medlemskap i gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör från
och med l januari 2019.
Gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör ställer sig positiva
samt till en utökning av

till Hallstammars och Surahammars ftirfrågning/ansökan
gemensamma nåimnden till fem medlemskommuner.
Beslut

Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna Hallstahammars kommuns och Surahammars kommuns ansökningar om
medlemskap i gemensamma överftirmyndarnåimnden Köping, Arboga och Kungsör
att gemensamma överftirmyndarnåimnden Köping, Arboga och Kungsör får i uppdrag
atttafrarn ftirslag till nytt reglemente, avtal, budget och verksamhetens organisation
samt att besluten gäller under fürutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.
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Dnr 2018/58

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap i Köpings kommun 2018
Förslag till utbildnings- och övningsplan ftjr krisberedskap i Köpings kommun 2018
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta
a;tt anta ftireliggande fürslag till utbildnings- och övningsplan ftir krisberedskap i
Köpings kommun 2018.

Ks au $
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Dm20171347

Delegationsrapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut gällande transportdispens, dispens fran lokal trafikftireskrift och
lokala trafikftireskrifter under perioden 2017 -10-01 - 2017 -12-3 1 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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Dnr 2018/59

gsärende ; om byg g nation av

I

nd

ustrivägens

pu m pstation

Köpings kommun har upphandlat ombyggnation av Industrivägens pumpstation i
Köping. Entreprenaden ska vara fÌirdigställd vecka 19 2018.
Upphandlingen har genomftirts som en ftrenklad upphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU kapitel 19, SFS 20161145.

Vid anbudstidens utgång 2017-12-20 hade två (2) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Enligt tekniska kontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att anta Rostfria VA-system i Storfors AB som entreprenör ftir ombyggnation av
Industrivägens pumpstation till en totalkostnad av I 425 000 SEK
att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson
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Fördjupad samverkan i KAK, lägesrapport
Stadskansliet informerar om ftirdjupad samverkan i KAK vid sammanträdestillfÌillet.
Utredningar pågår.

Den2 februari ska representanter ftir Köping, Arboga och Kungsör medverka vid
Strategisk Regional Berednings sammanträde och informera om den ftirdjupade
samverkan.

Fallstudie: mars och maj
Köping, Arboga och Kungsör ska tillsammans med Regionen medverka under
Almedalsveckan.
3 april: gemensamt KAK-AU i Arboga
19 juni: gemensamt KAK-AU i Kungsör.
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