
röprNGs KoMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsuts kott

SAM MANTRADESP ROTOKOLL
Datum

2018-t0-23

1 (4)

+

Plats och tíd

Beslutande

Ovrigø deltagande

Justerøre

Justeríngens tíd och
plats

Underskrìfter

Selweterare

Ordfarande

Justerande

Rådhuset, Köping, kl 09.00-11.45

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Elin Granberg
Annette Johansson
Gun Tömblad
Mikael Norman
Daniel Holmvin
Kajsa Landström

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
VA-chef, $ 231

kvalitetsstrateg, $ 23 4

stadsarkitekt, $ 235
mark- och exploateringschef, $ 235
tf kanslichef, ç 232,236
kommunsekreterare

Paragrøf 231-236Kristina Lindblad

Köping, Rådhuset, 2018- :0 -30

S

Lindblad

ANSLAGSBEVIS
Orgøn

Sammuntrddesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-10-23

Døtumft)r ansløgs DøtamJör
uppsdttande ønslags nedtagunde

Förvarìngsp lats fit r proto kol/¿/ Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 231 Dnr 2018/

Remiss angående utredning om hållbara vattentjänsters betånkande,
SOU 201 8:34, besvarande
Tekniska kontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Betänkande återfinns på https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/20 1 8/05/sou-20 1 834

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç 232 Dnr 20181372

Förslag på samverkansöverenskommelse för särskilt stöd t¡ll föreningar
Arbetsutskottet beslutade 2018-06-19, $ 159, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden
att utreda och ta fram förslag på särskilt stöd till füreningar samt att ta fram ftirslag på
hur dessa stödsatsningar ska hanteras inom kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden ftirslag på samverkansöverenskommelse ftir särskilt stöd till
füreningar ftireligger.

Beslut
Enligt kultur- och fritidsnämndens ftirslag beslutar arbetsutskottet

att godkänna föreliggande ftirslag på samverkansöverenskommelse ftr särskilt stöd till
floreningar.

Ks au $ 233 Dnr 20151750

Protokoll, byggmöte nr 5, nybyggnat¡on av badhus och idrottshall
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall ftir idrott samt att
anvisa 28 miljoner kronor ftir ändamålet med finansiering via lån 2016.

Projekteringen slutfürdes under januari 2018 och stadskansliet genomftirde upp-
handling av byggentreprenaden enligt Lagen om offentlig upphandling.

Arbetsutskottet beslutade20lS-04-10, under ftirutsättning att medel anvisas, attanta
PEAB Sverige AB som generalentreprenör ftir en nybyggnation av ett badhus och en
inomhushall på fastigheten Köping Ullvi 6:2 till en summa av 340 500 000 kronor.

Kostnadssammanställning (Mkr) :

- Entreprenadkostnad 340,5

Protokollj '*w\*n'; r, I [*o*n'0"*rkande
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- Renovering utebassänger (option)
- Byggledning, kontroll, besiktningar
- Avgifter, bygglov, VA, FV, El
- Oftirutsett (5%)

3,9
6,9
3,4

17.0
371,7

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att anvisa 371 700 000 kronor ftir
genomfürande av entreprenaden med finansiering via lån.

Protokoll från byggmöte nr 5 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au ç 234 Dnr 20181545

Kom m u n gemensam ma ¡ ntern kontrol I pu n kter 2019
Information om internkontroll ñreligger tillsammans med förslag på kommungemen-
samma internkontrollpunkter 2019.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 235 Dnr 2018/

Reservation av mark inom detaljplanen "Skogsledens förlängning"
Detaljplan für nya småhustomter vid Skogsledens ftirlängning har antagits och vunnit
laga kraft i slutet av 2017. Utbyggnad av infrastuktur pågår, liksom ftirberdelser infür
tomtftirsäljning. Stadsarkitektkontoret füreslår att ett delområde inom detaljplanen
reserveras till bostadsaktören InnoBo ftir byggande av radhus i bostadsrättsform.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att godkänna reservation av ett markområde inom detaljplan flor "Skogsledens
ft)rlängning" till InnoBo.

Protokol sign

VL
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 236 Dnr 2018/

Undantag från alkoholförbund i kommunens lokaler
MusikEvent har ansökt om serveringstillstand i Bil- och teknikhistoriska sällskapets
ftlreningslokal i samband med Köping Baskets hemmamatcher. Vid beredning av
serveringstillståndsärenden inhämtas alltid fastighetsägarens synpunkt. Den aktuella
lokalen ägs av Köpings kommun och i kommunen finns ett vedertaget ftirbud mot att
servera alkohol i kommunens lokaler.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bevilja tillfrillig dispens från alkoholftirbudet i Bil- och teknikhistoriska sällskapets
ftireningslokal i samband med Köpings Baskets hemmamatcher säsongen 2018/19

samt att uppdra till stadskansliet att utarbeta ftirslag på riktlinjer ftir undantag från
alkoholftlrbudet i kommunens lokaler.

srgn

vv
Utdragsbestyrkande


