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Dnr 20201

Fördjupad översiktsplan för Köpings tätort, information
Samhällsbyggnadsftirvaltningen informerar om hur arbetet med ftirdjupning av
översiktsplan ftir Köpings tätort fortlöper.

Genomftirt 2019:
- V/orkshop, kommunledningsgrupp + kommunstyrelsen
- Startmöte med berörda tjËinstemåin
- Webbenkät"5 snabba frågor om Köpings frsiska miljö"
- Demografiska kartor framtagna
- Planeringsscenarionfürcentralorten
- Medverkan i nationellt projekt; "klimatsmart samhällsplanering med sociala
mervärden"
- Träff med SPF, räddningstjänsten, VME, Mälarenergi, Trafikverket
- Projektorganisationmedtemagrupper
Nästa steg: ftirslag
alla måI.

till

strategier ftir hur Köping som tätort kan utvecklas ftjr att uppnå

Tidplan: 2019 Projektstart
2020
202

I

rantagande av samrådshandlingar
Samråd, bearbetning, granskning, antagande.

F

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet
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Dnr 2020146

Upphandlingsärende; ramavtal konsulter - Arkitektur och planarbete
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av tekniska konsulter inom
arkitektur och planarbete.
Upphandlingen är uppdelad i tre sakområden:
- Arkitektur och gestaltning
- Planarbete
- Planteknisk och planjuridisk rådgivning.

Anbud har kunnat lämnas på ett eller flera sakområden.
Avtalstiden ft)r uppdragen planeras löpa fran 2020-03-01med en avtalstid om 4 år från
avtalets ikrafttradande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan füregående
uppsägning. Upphandlande myndigheten äger ensidigrutt aft säga upp avtalet med minst
tre (3) månaders varsel, men avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.
Upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2019-12-20 hade tjugo (20) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta som leverantörer
für sakområde Arkitektur och gestaltning: MAF Arkitektkontor AB, Innovark AB,
WSP Sverige AB, White Arkitekter AB och
Tyréns AB.
für sakområde Planarbete: Klara Arkitektbyrå AB, Innovark AB, Metria AB och
WSP Sverige AB.
für sakområde Planteknisk och planjuridisk rådgivning: Klara Arkitektbyrå AB, Metria AB,
Tyréns AB, WSP Sverige AB.
att uppdra till samhällsbyggnadschef att teckna avtal med antagna leverantörer
samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad.
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Maria Liljedahl
protokolljusterare
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Arsredovis

Dnr 2020141
n in

g 2019, sam häl ls byg g nadsförva

ltn

i

n

gen,

ma

rk och fasti g het

Samhällsbyggnadsforvaltningens mark- och fastighetsavdelnings årsredovisning ftir 2019
foreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2019 ftjr samhällsbyggnadsñrvaltningens mark- och
fastighetsavdelning.
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Dnr 20201

Arsredovisning 2019, tekniska kontoret
Tekniska kontorets årsredovisning ftir 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2019 ñr tekniska kontoret
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Arsredovisn

Dnr 2020138
i

n

g 2019, komm

un

led

n in

gskontoret

Kommunledningskontorets årsredovisning for 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet lore slår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning

Ks au $

201 9

für kommunledningskontoret

34

Ars redovisn

Dnr 2020140
i

n

g 2019, kom m u nfu I I mäkti ge, kom m u nsty relsen och

valnämnden
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens årsredovisning
ftireligger.

ñr

2019

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen besluta

att godkänna arsredovisning 2019 für kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
valnämnden.
srgn
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Dnr 2013143

Ombyggnation av Köpings hamn, etapp 4
Historik
För att ft)rbereda Köpings hamn ftir framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver
investeringar göras i de befintliga anläggningama, såväl i hamnbassänger som i kajer, hamnytor och anslutande väg- och jåirnvägsnät. Hamnprojektet är indelat ifyra investeringsperioder.

Etapp

1:

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor für genomfürande av projektering av etapp 1 i Köpings hamn enligt ftireliggande ft)rslag med
finansiering via lån.

Magasin L9
Magasin 9 i Köpings hamn är i akut behov av utbyte. Förstärkningsåtgärder åir inte längre
ekonomiskt fürsvarbara då byggnadens tekniska livslängd är uppnådd (byggt 1967).
Stadsarkitektkontoret ftireslår att magasin 9 rivs och ersätts med ett nytt magasin, nr 19.
Rivning och byggnation av nytt magasin har kostnadsberäknats till 38 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 att låta genomftira rivning av magasin 9 och
uppftira ett nytt magasin 19 i Köpings hamn, samt att anvisa 38 000 000 kronor for
ändamålet, vilket ska belasta Mälarhamnar AB genom hyreshöjning enligt antagna
principer ftir MälarhaÍìnar AB och ansvarsftirdelning mellan bolaget och ägarna, med
finansiering genom lån.

Etapp

2:

- bygg- och projektledning für entreprenader till och med2019
- entreprenader: - renovering av inre langkaj
- ersättning av befintligt VA-system nåirmast den inre
langkajen med nya brunnar och ledningar.
- byggnation av reningsanläggning lor dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca I 1 000 m2 upplagsytor på YARAtomten.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att anvisa 65 000 000 kronor för genomftirande
av ombyggnation av hamnen i enlighet med etapp 2 med finansiering via lån.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-06-18 att anvisa 14 000 000 kronor med finansiering
via lån ftir ombyggnad av Köpings hamn enligt etapp 2loption Yaratomten; anläggande av
ca 1 1 000 m' upplagsytor på Sjötullen l:7.
Etapp 3:

- ftirdjupning av farled och hamnbassäng i Köpings hamn
- entreprenader: - anläggande av vallar ftr solidifiering
- byggnation av provisorisk kaj
- anläggande av körvägar
- system ft)r awattning av Sjötullen
- muddring
- solidifiering
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Kommunfullmåiktige beslutade 2018-02-26 att anvisa 238 miljoner kronor für genomftirande av ombyggnation av Köpings hamn i enlighet med fÌirslag ftir etapp 3 med
finansiering via lån, samt att beslutet ska kunna omprövas i det fall Fljulstabron inte
omfattas som ett investeringsobjekt i "Nationell plan for transportinfrastrukturen 20182029" med en byggstart som möjliggör ftir ny Mälarmax atttrafîkera Mälaren är 2023 i
enlighet med vad som framgår i tecknad Avsiktsfrirklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Region Västmanland, Västerås stad och Köpings kommun.

Etapp 4, fÌirslag:
- Ombyggnad av resterande langkaj
- Proj ektorgani sation 202 I -2022
- Dagvattenledningar och miljöåtgärder
- Nya magasin
- Järnväg
- Flytt av ammoniakledning
- Renovering hamnytor
- Nya hamnytor
- Nytt kontor och manskapsutrymme

Kalkylerad kostnad: 218,1 Mkr i2017 års penningvärde

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anvisa 218,1miljoner kronor für genomfürande av ombyggnationer i Köpings hamn
enlighet med etapp 4, med finansiering genom lån.
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Dnr 20201

Fastighetsärende
Kommunledningskontoret m fl informerar om ärendet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att informationen till protokollet.
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Dnr 20I9l3B

Avfa I lspla n 2020-2030, remissyttra nde
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ftir att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmfütige i varje
medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.
Förslag
2019.

till Avfalls plan 2020 -2 03 0 remitterades till medlemskommunerna under våren

Arbetsutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut föreliggande ftirslag till Avfallsplan
2020-2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalfürbund i minst
S'ra
veckor under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen
till samhällsbyggnadsnämnden ftir yttrande.

Vafab Miljö Kommunalförbund har översänt reviderad Avfallsplan till kommunen ftir
granskning och komplettering med de mål och åtgärder kommunen avser arbeta med ft)r att
ftirebygga och begråinsa nedskräpningen.
Förslag

till yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.
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Dnr 2020145

Verksam hetsplan 2020 för kommu nstyrelsen
Förslag

till verksamhetsplan 2020 for kommunstyrelsen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Ks au $
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Drtr 2020144

Kontrol I pu n kter för kom m u nstyrelsens ¡ ntern kontror r 2o2o
Förslag till kontrollpunkter ftir kommunstyrelsens interna kontroll 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslut

att bordlägga ärendet.
Protokol
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Dnr 2020149

Kommunens återrapportering av 20lg års genomförande av
vatte n my nd i g hetens åtg ä rds p rog ra m 201 5-2021
Ä.r 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv ftir vatten. Direktivet innebär en
ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete fiir att bevara och ftirbättra Europas
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtglirder som
behövs enligt åtgåirdsprogram beslutat av vattendelegationen. Kommunens ansvarsområden är tillsyn på avloppsreningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och dricksvatten.
Ä.tgardsprogrammet, miljökvalitetsnormer och fürvaltningsplaner är i vår region
beslutade av vattendelegationen i Norra östersjöns distrikt.

Miljökontorets årliga rapportering av fiiregående års genomftirande av åtgärdsprogrammet füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera rapporten till protokollet.
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Dm20191593

Med borgarförslag
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g på

U

I

lvi leden

Caroline Pettersson har låimnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om gupp eller
bulor vid övergångsställe på Ullvileden.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att ta upp medborgarfürslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslut ade 2019-11 - I 9 att remittera medborgarftlrslaget
kontoret ftir yttrande.

till

behandling

till tekniska

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmâktige besluta

att med håinvisning till ftireliggande yttrande ftirklara medborgarftirslaget besvarat.
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Dnr2020142

Revisions rapport; g rans kn i n g av val näm ndens verksam het
Köpings kommuns revisorer har genomftirt en granskning av valnämndens verksamhet
i syfte att granska nämndens ftirberedelser inftir EP-valet 2019, vilken organisation
som byggts upp samt vilka rutiner och processer som tillämpats i samband med valet.
Revisionsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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Dnr 2020143

Revisionsrapport; g ranskn

i

n

g av g ru ndskolans målu ppfyl lelse

Köpings kommuns revisorer har genomftirt en granskning av kunskapsresultaten i
grundskolan och utvecklingen av densamma under de senaste åren. Granskningen
syftar också till att bedöma om nämndens styrning ¿ir tillfredsställande ftir att eleverna
i grundskolan ska nå målen ftir utbildningen.
Revisionsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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