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Plats och tíd

Beslutande

Ovríga deltøgande

Justerøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrífter

Selcreterare

Ordþrande

Justerande

Rådhuset, Köping, kI09.00- 09.50

Elizabeth Salomonsson (S) ordfürande
Roger Eklund (S) vice ordftirande
Andreas Trygg (V) ledamot
Ola Saaw (M) ledamot

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman
Daniel Nilsson
Kajsa Landström

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt, ç 123-125
mark- och exploateringschef, S 123-125
säkerhetssamordnare, $ 126
kommunsekreterare

Pøragraf 123- 130Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 201 8- 05 "24
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Salomonsson
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Orgøn
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-22

Dalumför ønslags DatumJiir
uppsöttønde ansløgs nedtøgande

Fö maringsp lats för proto kol/er $1¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au $ 123 Dnr 2018/

Förvärv av fastigheten Sjötullen 1:7
Yara AB äger fastigheten Sjötullen 1:7 i Köpings hamn. Fastigheten har ett strategiskt
viktigt läge ftir hamnprojektet och utvecklingen av hamnområdet. Kommunen har
framftirt önskemål till Yara om att få ftirvärva fastigheten och parterna har nu enats om
ftireliggande ftirslag till köpekontrakt samt överenskommelse om att bilda servitut for
anläggningar inom fastigheten.

Fastigheten Sjötullen l:7 har en yta pä ca 37 500 kvm och är bebyggd med en äldre
lagerbyggnad samt cisterner. Utöver det korsas fastigheten av luftledningar för
ammoniak, syra, vatten och tryckluft.

Förvärvet innebär att kommunen övertar fastigheten i befintligt skick och till ett mark-
nadsmässigt pris, 3 000 000 kr, utifrån en oberoende värdering. Funktioner som Yara
behöver bibehålla inom fastigheten tryggas genom servitut.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande köpekontrakt, genom vilket kommunen fürvärvar fastigheten
Sjcitullen 1:7, samt tillhörande överenskommelser om bildande av servitut

samt att anslå 3 000 000 kr till ftlrvtirvet med finansiering via kommunens likviditet.

Ks au ç 124 Dnr 2018/

Samråd om översiktsplan för Lindesbergs kommun
Köpings kommun har fätt ftirslag tillöversiktsplan für Lindesbergs kommun på samråd.
Stadsarkitektkontoret har inga synpunkter på ñrslaget.

Stadsarkitektkontorets ftirslag till yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att översända stadsarkitektkontorets skrivelse som Köpings kommuns samrådsyttrande
över fürslag till översiktsplan ftjr Lindesbergs kommun med tillhörande tillägg gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Ks au $ 125 Dnr 2018/

Ansökan om lantmäteriförrättning för Iedningsrätt
Tekniska kontorets ansökan om lantmäteriforrättning ftir ledningsrätt ftir utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp inom verksamhetsområdet norra mälarstranden füre-
ligger.

Protokollju Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Ks au $ 126 Dnr 2018/

lnventering av hjärtstartare i Köpings kommun
Förteckning över hjärtstartare placerade i kommunens verksamheter ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç 127 Dnr 2018/101

Medborgarförslag - trafiksäkerhet på Nya Hamnvägen
Yobert Shleemon Oyqem har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om trafik-
sÈikerhetshöjande åtgärder; trafikljus, hinder eller kamera, på Nya Hamnvägen.

Kommunfullmáktige beslutade 2018-02-26 att ta upp medborgarftirslaget till behand-
ling samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-03-27 att remittera medborgarfürslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarfü rslaget.

Ks au $ 128 Dnr 20181268 + 269

Rapport om e¡ verkställda beslut enl¡gt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vard och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 1, 2018 från social- och arbetsmarknadsnämnden samt kommun-
delsnåimnden ftireligger.

stProtokollj Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfu llmfüti ge besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 129 Dnr 20181125

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret
markavdelningen under april 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 130 Dnr 2018/

Stäm ma 2018, Hedström mens vattenförbu nd
Hedströmmens vattenftirbund kallar till ordinarie stämma fredagen den25 maj 2018,
klockan 10.00 på Kommunkontoret i Skinnskatteberg

Vid stämman behandlas bl a ftirvaltningsberättelse for 2017 och fürslag pänya avgifter für
2018.

Ombud vid ftirbundets ståimmor under 2018 är Börje Eriksson (S) med Annika Duan (S)
som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkrinna ftjrvaltningsberättelsen für 2017 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihetfor 2017
års ftirvaltning

samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

/-i
Protokollj Utdragsbestyrkande


