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Annika Winther, markenheten
0221-253 56
annika.winther@koping.se
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Datum

2020-02-03
r t-l

Kommunstyrelsen

Reservation av mark inom detaljplanerna "Del av Strö 4=2"
och "Del av N¡bble industriområde" vid Kramstagatan

Sammanfattning
Inom detaljplanen, for del av Strö 4:2 och del av Nibble industriområde, tillåts
handel, kontor och småindustri. Samhällsbyggnadsft)rvaltningen floreslår att del av
Reparatören 6 reserveras ftlr Dalisi Invest AB org.nr. 559036-0490.

Arendets beredning
Ärendet har beretts på Samhällsbyggnadslorvaltningen

Bakgrund
Köpingsftiretaget Dalisi Invest AB har visat intresse lor mark ftir nybyggnation
inom det aktuella området. Företaget planerar att bygga verksamhetslokaler med
bland annat butiker fÌir uthyrning mot Ringvägen.

Konsekvenser
Reservationen ger Dalisi Invest AB möjlighet att under en period av sex månader
vidare undersöka möj ligheterna att genomftira byggproj ektet. Köpekontrakt
tecknas på sedvanliga villkor när fÌirutsättningarna avseende bygglov, finansiering
e.t.c. klarlagts och godkänts av kommunen.

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsforvaltningen är positiva till den möjliga etableringen i
området. Den planerade verksamheten stämmer överens med detaljplan och
kommunens viljeinriktning i övrigt for området.
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fã
0221-25378

Webbplats och e-pod Bankgiro
www.koping.se 991-121 5
sâmhallsbyggn ad@kopin g.se

Org. nr
Kristinelundsvägen 4 2',t2000-2't14
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Datum

2020-02-03

Karta över området ochföreslagen reservation

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen fÌireslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att godkänna reservation av ett markområde inom detaljplan fiir "del av Nibble
industriområde" till Dalisi lnvest AB org.nr. 559036-0490.

SAMHÄLLB YGGNADS FÖRVALTMNGEN

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen -
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Datum

2020-02-t0 3 /+b
Ekonomiavdelningen
Christina Wessén
0221-251 19
christina.wessen@koping.se

Kommunstyrelsen

Förnyelse av borgensförbindelse Kommuninvest

Köpings kommuns borgensåtagande till Kommuninvest måste förnyas med
anledning av preskription och Kommuninvest pågående arbete med samordning
av medlemmarnas borgensåtagande.

Ekonomiavdelningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

Att Köpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 14

november 2001 ("Borgensförbindelsen"), vari Köpings kommun åtagit sig
solidariskt borgenansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") forpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Köpings kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
ftir ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Köpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Köpings
kommun den22juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensftirbindelsen,
alltjämt gäller.

Att Köpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Köpings
kommun den22juni 2011, vari Köpings kommun ansvar ftjr Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltj ämt gäller.

Att utse ekonomichef Jan Häggkvist att for kommunens räkning undertecknaalla
handlingar med anledning av detta beslut.

&
c

.s

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora ïorget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Hemsida och e-post Bankgìro
www.koping.se 991-1215
ekonomikontoret@koping.se

Org.nr
212000-2114





Delegatio nsförteckni ng s1q h.ä I lsbygg
i ãeãember zOLg till dên 31 januari 2

nadsförvaltningen från den
o20

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till

ledamot eller tjänsteman

MKs-Miliöbalken IKS

BYGG 2018-000220
2018-04-03
Iversen

Ansökan om förlängd
nätkoncess¡on för befintlig 30 kV

kraftledning mellan Västra Skedvi

- Skräddartorp - Finnbo' WSP

BYGG 2018-000217
2018-04-03
Törnblad

Ansökan om förlängd
nätkoncession för bef¡ntliga 30 kV

kraftledning mellan
Kolsva-Nygård, 130 kV

kraftledn¡ng Riddarhyttan-Kolsva
samt 30 kV kraftledning mellan
Riddarhyttan-Gisslarbo
BYGG 2018-000217

2018-04-03
Törnblad

TAE

20-000084

2019-]-2-27

TAE

20-000081

2020-0L-23

TAE

20-000082

2020-ot-23

BESLUT

Miljöbalken/KS

BESLUT

Miljöbalken/KS

BESLUT

M¡ljöbalken/KS

2Ot9-I2-27 Ingen erinran

2O2O-O[-23 Ingen er¡nran

2O20-Ol-23 Ingen erinran

Delegat
An¡ta

Delegat

Gun

Delegat

Gun
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De legatio nsfö rteckn i ng
Januari 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markenheten

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av

förvaltningschefen efter vidaredelegation

Beslut from: 2020-01-01

tom: 202O-OL-37

Ärendenummer Beslutsdatum

KS2OL9/797 2020-07-07

KS2OL9/2O2 2020-OL-07

KS2O79/627 2020-OL-14

K52020/t9 2O2O-01-L4

K52020129 202O-Ot-2t

Ärendemenins

Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 12, Måntrådmossan 2

Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 34, Björnmossan 4

Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 17, Måntrådmossan 7

Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 30, Kammossan 4

Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 9, Gyllenmossan 2

Beslut

Beslut att ge reservation av tomt 12 till Josefin

och Morgan Emet

Beslut att ge reservation av tomt 34 till David

Gustavsson

Beslut att ge reservation av tomt 17 till Per

Norgren

Beslut att ge reservation av tomt 30 t¡ll

Arboga Lastbilstvätt AB

Beslut att ge reservation av tomt 9 till Azim

Mehrabi och Saebeh Salimi
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Välkommen t¡ll
Mälartinget ¡ Esk¡lstuna
7-8 ma¡
Hur möter vi en ökad efterfrågan på transporter för
människor och gods, samtidigt som vi klarar kraven
på fossilfrihet och minskade utsläpp?
Kan nya beteendemönster förändra synen på mobilitet
och hur vi väljer att resa?

På årets Mälarting manifesterar vi vårt

mångåriga storregionala samarbete inom

transportinfrastruktur, En Bättre Sits.

Med Systemanalys 2020 och våra gemen-

samma prioriteringar för Stockholm-

Mälarregionen diskuterar vi framtidens

resor ur olìka perspektiv.

Mälartinget samlar over 300 ledande före-
trädare för kommuner och regioner samt

representanter från akademi och näringsliv

På vår storregionala mötesplats träffar du

inspirerande talare, utstållare och kollegor

f rån hela Stockholm-Målarregionen.
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Anmål dig på:
www.malardalsradet.se/
malartinget

Senðst: I april
för garanterad logi


