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Pløts och tìd

Beslutsnde

Ovrigø deltagande

Justerare

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.30- 11.30

Elizabeth Salomonsson (S) ordfürande
Roger Eklund (S) vice ordftirande
Carl-Inge Westberg (S) ersättare
Andreas Trygg (V) ledamot
Ola Saaw (M) ledamot

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Mikael Alm
Håkan Nicander
Gun Törnblad
Mikael Norman
Anita Iversen
Kajsa Landström

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
utredningsledare, Trafikverket, $ 298
konsult, Hamnprojektet, $ 299
stadsarkitekt, 298 -3 03

mark- och exploateringschef, 298-303
planchef, $ 298-303
kommunsekreterare

Parøgraf 298-308Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019- 0l.08

Selcreterare Landström

Ordförande

(¡
Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammuntrlidesdatum

Datumför ønsløgs
uppsättande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-18

Datumft)r
ønslags nedtøgønde

F ö rv ar in gsp lats fö r p r oto kol/ef $f ¿dslçansl iet, Rådhuset, Köping

UnderskrÍft

Carl Bjömberg
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Ks au $ 298 Dnr 2018/

Atgärdsvalsstudie för väg 250, information
Trafikverket deltar vid sammanträdet och informerar om årgärdsvalsstudie för väg 250.

Ätgärdsvalsstudie: - lösningar ftir en effektiv och hållbar samhällsutveckling
- utgår från problem/behov
- åtgtirdsval tas fram med trjälp av fyrstegsprincip; initiera, ftirstå

situationen, pröva tänkbara lösningar, forma inriktning och
rekommendera åtgärder.

Brister/behov: - väg 56 - mötesväg 80km/h, låg standard
- väg250 - mötesväg, 90 km/h
- kollektivtrafik med hållplatser, gang- och cykelväg mellan
Köping och Kungsör.

2 alfernativ: - 80-väg, trafiksåiker
- mötesfri landsväg med mitträcke, 100-väg

Gång- och cykelväg mellan Köping och Kungsör: beror på ovanstående val av väg (80-
eller 100-väg). Alternativ: cykelväg Malmön - Jägaråsen.

Norra rondellen i Köping + avfart E 18.

Synpunkter/medskick från Köpings kommun:
- Avfast E 18 : rondell
- Korsning Majasheka: rondell
- Korsning väg 250-Ängebyleden: rondell
- CykelvägMalmön-Jägaråsen

Beslut
Arbetskutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au ç 299 Dnr 2018/

Hamnprojektet, avstämni ng
Konsult deltar vid sammanträdet och informerar om hamnprojektet.

Pågående proj ekt/arbeten : Muddring och solidifiering
Avtalsproblem, Mälarproj ektet
Ammoniakledning
Hamnlayout
Yaratomten
Rivning av magasin
Byggnation av magasin 19

Byggnation, inre långkaj en (spontkaj en)

Protokol*",W,n"d Utdragsbestyrkande
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Ekonomi: Etappsteg l-3 är beslutade av fullmäktige.
Summa beslutade investeringar:407 700 Mkr
Återstår: etapp 4

Kommande uppgifter:

Beslut
Arbetskutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Genomftirandeavtal med Sj öfartsverket
Studiebesök, kommunstyrelsens arbetsutskott
Takstolskalas, magasin I 9 (mars I april 2019)
Upphandling, VA-arbeten
Slutbesiktning magasin 19 och inre långkaj (maj/juni 2019)
Upphandling av muddring (höst 2019)

Ks au $ 300

Plan uppdrag förskola Nygård
Ärendet utgår.

Dnr 2018/

Ks au $ 301 Dnr 2018/

Reservation av mark inom detaljplan Skogsledens förlängning
Detaljplanen ftir nya småhustomter vid Skogsledens florlängning har antagits och har i
slutet av 2017 vunnit laga kraft. Utbyggnad av infrastruktur pägåtr,liksom ftirberedelser
inftir tomtftirsäljning. Stadsarkitektkontoret ftireslår att ett delområde (tomt w 27 och28)
inom detaljplanen reserveras till bostadsaktören Verold AB ftir byggande av småhus.

Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetskutskottet

att godkänna reservation av ett markområde inom detaljplan für "Skogsledens
ft)rlängning" till Verold AB.

Ks au $ 302 Dnr 2018/

Reservation av mark inom detaljplan Nibble industriområde, vid
Kramstagatan
Inom detaljplanen ftir del av Nibble industriområde, vid Kramstagatan, tillåts verksamheter
for småindustri och ftirsäljning. Ett område inom fastigheten Plåtslagaren 1 füreslås
reserveras ftir P&B Invest AB (RingUp).

Protokolljuste ,WJ 6 Utdragsbestyrkandesrgn
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Beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetskutskottet

att godkänna reservation av ett markområde inom detaljplan für "del av Nibble
industriområde" till P&B Invest AB.

Ks au $ 303 Dnr 2018/

Marksanering Grönsiskan 35 (gamla armaturfabriken), information
Fastighetsägaren till Grönsiskan 35 önskar söka statligt bidrag ftir den marksanering som
är nödvändig ftir attbyggabostäder. Enligt bidragsreglema måste kommunen stå som
huvudman ftir saneringen.

Stadsarkitektkontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetskutskottet be slutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 304 Dnr 2018/

Utredning över hur Köpings kommun kan minska användandeUutsläppen av
mikroplaster - fullmäktiges särskilda uppdrag 2018
I samband med budgetbeslut ftir 2018 beslutade kommunfullmäktige om bl a om foljande
särskilda uppdrag: Utreda hur Köpings kommun kan minska användandet/utsläppen av
mikroplaster.

Miljökontorets redovisning av uppdraget och ftirslag till åtgtirder ftireligger

Beslut
Arbetskutskottet floreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna miljökontorets redovisning och ft)rslag på åtgärder.

Ks au $ 305 Dnr 20181352

Köpings Bangolfklubb; ansökan om bidrag
Köpings bangolfklubb ansöker om ekonomiskt stcid ftir markberedning i anslutning till
byggnation av ny bangolfbana på Marieberg i Köpings tätort.

Skrivelse från Köpings Bangolfklubb ftireligger.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till skrivelsen.

Protokollju sterqç¡as

þt
Utdragsbestyrkandesrgn
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Arbetsutskottet beslutade 2018-05-29 att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden for att utreda ärendet ¡terligare och redovisa ft)reningens ekonomi.

Kultur- och fritidsnämndens utredning samt redogörelse ftir ftireningens ekonomi
ft)religger.

Kultur- och fritidschef och teknisk chef informerar om ärendet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Ks au $ 306 Dnr 2018/

Upphandlingsärende; antagande av leverantör av hjullastare
Köpings kommun har upphandlat leverantör av en ny hjullastare.

Upphandling har genomförts genom ftjrenklat ftirfarande i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling, SFS 2016:t I 45.

Vid anbudstidens utgång den 2018-11-05 har tre anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar under fürutsättning att medel beviljas

att anta Swecon anläggningsmaskiner AB som leverantör av en ny hjullastare.

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen leverantör.

Arbetsutskottet beslutar vidare att ftireslå kommunstyrelsen besluta

att inköpet av hjullastare finansieras via kommunstyrelsens investeringsreserv.

Ks au $ 307 Dnr 20181125

De leg ati o ns ra ppo rte r, stadsa rkitektko nto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under november 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

sign

ñ

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 308 Dnr 2018i

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 3,2018, från kommundelsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ordftiranden tackar ftir året och mandatperioden och tillönskar ledamöter och tjänstemän
en godjul och ett gott nytt år.

Ledamöter och tjänstemän önskar ordftiranden detsamma.

Protokollj srgn Utdragsbestyrkande


