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Ks au S

279

Dnr 2018/

Film Gapital Stockholm, uppföljning av kommunens medlemskap
VD ftir Film Capital Stockholm och näringslivschef deltar vid sammanträdet och
informerar bl a om kommunens medlemskap, redovisning av aktiviteter och ekonomi 2018
samt verksamhetsplan 2019. Agenda for medlemsbesöket ftireligger.
Medlemmar: Solna, Region Örebro län, Sala, Region Gotland, Stockholm, Nacka, Åland,
Danderyd, Köping, FAS (FilmAllians Stockholm-Mälardalen).
Nätverk av investeringsbolag.
Investeringssumma 201 8: 1 5,1 Mkr
Regional ekonomisk effekt: 161 Mkr i form av bl a lokal arbetskraft, utrustning, hotell,
resor, hyrbilar, måltider.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $

2S0

Dttr 20181625

Handlingsplan för grön infrastruktur i Västmanlands län, remissvar
Låinsstyrelsen i Västmanlands län har upprättat ftirslag till handlingsplan ftlr grön
infrastruktur, vilket översänts
yttrande.

till

länets kommuner for kåinnedom och möjlighet

till

Handlingsplanen finns für nedladdning på Länsstyrelsens webbplats;
https://www.la nsstvrelsen.se/vastma nla nd/stat-och-kom m un/natur/gron-infrastruktur.html
Handlingsplanens storymap (kartberättelse) som även utgör handlingsplanens kartdelen nås
på ftilj ande webbadress :
https://extseoportal.la nsstvrelsen.se/arcgis/apps/MapJourna l/index.html?appid=8d 1c472c777d4a63a72b1d
70935612cb

Sammanställda synpunkter på handlingsplanen från stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret
samt milj ökontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera yttrandet ftir komplettering
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Dnr 2018/

Detaljplan för Västerås resecentrum, remissvar
Västerås stad har tagit fram en ny detaljplan ftir utvecklingen av resecentrum, vilken
Köpings kommun beretts tillfrille attyttta sig över.

Planforslaget återfinns på: https://www.vasteras.se/resecentrum
Stadsarkitektkontorets fürslag

till ¡trande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom stadsarkitektkontorets forslag till yttrande.

Ks au

ç282

Dnr 2018/

Planprioriteringar 2019
Det finns i kommunen att stort behov av planläggning für både verksamheter och bostäder.
stadsarkitektkontorets ftirslag till planprioritering 20 1 9 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna stadsarkitektkontorts ftirslag till prioritering av planer under 2019

Ks au $

2S3

Dm2009146 m

fl

Förnyelse av planuppdrag för Försäljaren och Marieberg
I området kring Marieberg finns några olika uppdrag givna och visst arbete har pågått
utan att formellt planuppdrag ännu finns.

.

Arbetsutskottet beslutade 2009-02-17 att uppdra till byggnadsnåimnden att genom
ändring av detaljplanen (PL179) for Försäljaren2 tabort bestämmelsen som hindrar
att lokaler für livsmedelsförsäljning får anordnas.

.

Arbetsutskottet beslutade 2015-04-21att bl a uppdra till stadsarkitektkontoret att
utreda ftirutsättningamaför handelsområdet Marieberg invid E 18.
Arbetsutskottet beslutade 2014-05-27 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta detaljplan ftir bostäder i Skogsborg, utmed Odensvivägen.

.

Stadsarkitektkontorets ftireslar
atten översiktlig skiss tas fram ftir hela området
atten detaljplan tas fram for att möjliggöra ny trafiklösning på Ringsvägen vid
Försäljaren 2 (Big Inn)
attdetaljplan ft)r bostäder i Skogsborg utmed Odensvivägen och detaljplan ftir
handelsområde i Marieberg invid E 18 får awakta.

-

-
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Datum
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Komm

u
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Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet
att detaljplaneuppdrag "Försäljaren2,planândring", fran KSau 2009-02-17, avslutas
att ärendet "Försäljareî2"

-

enkelt planft)rfarande, avslutas

samt att ge miljö- och byggnadsnåimnden i uppdrag att upprätta detaljplan for delar av
fastigheterna Strö 4:3, Strö 4:27,Försâljarcn2 och Försäljaren 3 i syfte att möjliggöra ny
trafiklösning på Ringvägen vid Försäljaren 2 (Big Inn).

Ks au $

2S4

Dw

20061307

Förnyelse av planuppdrag för fastigheten Hermod l1
Arbetsutskottet beslutade 2006-ll-21 aÍt uppdra till byggnadsnämnden att i detaljplan
infüra skyddsbestämmelser für den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen ftir fastigheten
Hermod 11 m m.
Stadsarkitektkontoret
Plan- och bygglag.

vill ftirnya uppdraget så att planprocessen

sker under

i dag gällande

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet
att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan ftlr fastigheten
Hermod 11 i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900. Syftet med planläggningen är att
skydda byggnadernas bevarandevärde med skyddsbestämmelser samt att planlägga
intilliggande byggnad på Innerstad en 2:l som kvartersmark.

Dnr 20161256

Ks au $ 285

Kommunikationspolicy för Köpings kommun
Arbetsutskottet beslutade 2016-04-05 att återremittera policyn
ftirtydligande och ftirenklande av texten.
Reviderat ftirslag

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera policyn für omarbetning

Utø

stadskansliet ftir

till Kommunikationspolicy ftir Köpings kommun ft)religger.

Beslut

Protokollju sterqfpas sign

till

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20181

Verksamhetsplan 201 9, tekniska kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 ñr tekniska kontoret skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslar kommunstyrelsen besluta

att godkänna tekniska kontorets verksamhetsplan och budget ftir 2019.

Ks au $ 287

Dnr 20181352

Köpings Bangolfklubb; ansökan om bidrag
Köpings bangolfklubb ansöker om ekonomiskt strid ftir markberedning i anslutning
byggnation av ny bangolfbana på Marieberg i Köpings tätort.
Skrivelse från Köpings B angolfklubb ñreli g ger.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till skrivelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2018-05-29 att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden für att utreda ärendet ytterligare och redovisa ftireningens ekonomi.

Kultur- och fritidsnämndens utredning samt redogörelse ftir ftireningens ekonomi
ftreligger.
Kultur- och fritidschef och teknisk chef informerar om ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

288

Dnr 2018/

RUS; inför reg¡onens workshop 2018-12-06
Tf kanslichef redogör ftir Èirendet vid sammanträdet.
Workshop den 6 december kl 08.45-12.00 som ska utmynna i en Regional
Utvecklingsstrategi, RUS.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign

@

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/

SKL, tillitsbaserad styrn ing
Tf kanslichef redogör ftir ärendet vid sammanträdet.
Politisk ftirankring av tillitsdelegationens betänkande.
Förslag: SKl-information i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5
februari 2019

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Dnr 20171604

Ks au $ 290

Protokoll, byggmöte nr 8, ombyggnat¡on av KMV, Valhall 2
Arbetsftirmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten avser att
samordna och samlokalisera sina verksamheter i Köping, Arboga och Kungsör till en och
samma ort. Lämpliga lokaler i Köping har efterfrågats.
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-22 att ge stadskansliet i uppdrag attläta genomfüra en
projektering av en ombyggnation av del av kv Valhall2. Kommunstyrelsen beslutade
2017-08-31att anvisa 5 Mkr ftir projektering ur kommunstyrelsens investeringsreserv.
Projekteringen avslutades under mars månad 201S varpå stadskansliet lät genomftira en
entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling under april månad 2018.
Arbetsutskottet beslutade 2018-05 29, under ftirutsättning att medel anvisas, att anta
H.A. Stålbygg AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en kontraktssumma
av 41 869 000 kronor.
Kostnadssammanställning entreprenad (kr)

Entreprenad
Byggherrekostnad
(10%)
(miljösanering)

- Oforutsett
- Upparbetat

:

41 869 000

I
4

256 000
186 000

4Hm

Protokoll från byggmöte nr 8 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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