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Ksau$74

Aktuella säkerhetsfrågor mm, information
Säkerhetschef deltar vid sammanträdet och informerar om;

Aktuell lägesbild / EST-arbetet
- Lugnt läge i Köping, men med vissa incidenter.
- Avstämningar med Polisen och Arboga, Kungsör och Hallstahanìmars kommun ftir

samlad bild i länsdelen.
- Nytt avtal med Embrace - ökat antal inrapportörer samt kvalificerad handledning ftir

orsaksanalyser.

Orsaksanalys
Undersöka varfür ett brottsproblem uppstår - analysera vilka tänkbara faktorer som kan
bidra till att brott/problem uppstar - vidta åtgärder.

Statistik, skadekostn ader
Ötning över tid.
Extra resurs i form av en fotpatrullerande väktare med hund under jul- och nyårshelgen.
Polisen återkopplar att de märkt av en minskning av antalet anmälningar under
motsvarande period.

Kameraöveru akn i ng, El u ndskol an
Pilotprojekt
Försök till skadegörelse har störts eller awärjts.

Ka m e raöv e ru akn i n g, Karl b e rg sskol a n
TillfÌillig övervakning med 8 kameror inne på skolan.
Ingen ytterligare incident sedan kameroma monterades.

Kommunens hemsida "Trygg och säker, Köpings kommun"
Uppdateringar.

Handlingsprogram, LSO
LSO - Lagen om skydd mot olyckor.
Kommunens ansvar: handlingsprogram ñr ftirebyggande verksamhet.
Räddningstjänsten Mälardalen samordnar arbetet så att det blir likvärdigt i medlems-
kommuner.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ksau$75 Dnr KS 20181401

Statligt stöd för marksanering på Grönsiskan 35, kompletterande ansökan
Vid arbetsutskottets sammanträd e 2018-T2-1 I informerade stadsarkitektkontoret om
att fastighetsägaren till Grönsiskan 35 önskar söka statligt bidrag för marksanering
nödvändig ftir bostadsbyggande. Enligt bidragsreglerna måste kommunen stå som
huvudman för saneringen.

Förslag till ansökan om statligt stöd for ftirberedelser och genomforande av mark-
sanering samt fürslag till avtal mellan Köpings kommun och Köping Grönsiskan AB
foreligger.

Arbetsutskottet beslutade 2019-02-12 atf ansöka om statsstöd till ftirberedelser für och
genomförande av efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Grönsiskan 35 i enlighet med
ansökningshandlingar 2019-01-21samt att godkänna ftireliggande avtal med Köping
Grönsiskan AB.

Efter att en byggnad på fastigheten rivits har en tidigare okänd füroreningskälla
påträffats, vilket beräknas fordyra projektet med 15 200 000 kr. Förslag på komp-
letterande ansökan till Naturvårdsverket om statliga medel samt fürslag på till-
läggsavtal med Köping Grönsiskan AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om ytterligare statligt bidrag till efterbehandlingsåtgärder på fastigheten
Grönsiskan 35 i enlighet med ftireliggande ansökningshandling

samt att godkänna ftireliggande ftirslag till tilläggsavtal med Köping Grönsiskan AB.

Ks au $ 76 Dnr KS 20211122

LONA-projekt'nNorsa hagar - bevarande och besök", slutredovisning
Genom Länsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering av lokala natur-
vårdsproj ekt, sk LONA-proj ekt.

Mellan ären20l7 och2020 har LONA-projektet "Norsa hagar - bevarande och
besök" drivits. Syftet har varit att iordningsställa norra torpets trädgård samt att
ordna aktiviteter ñr allmänhet och skolelever.

Slutredovisning av proj ektet ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande slutredovisning av LONA-projektet'Norsa hagar -
bevarande och besök".

üÞn
UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas

¿'
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Ksau$77

Anläggande av våtmark norr Köp¡ng, information
Samhällsbyggnadsft)rvaltningens markavdelning informerar om våtmark vid Sömsta.
(1.{orsabäckens avrinningsområde)

Förstudie genomfürd - området är lämpligt ftir våtmark.

Förebyggande åtgärd für att omhänderta vatten ftir att avlasta kulvert under Elund samt
ftjr framtida exploatering.

S k LoNA-bidrag är sökt hos Länsstyrelsen - besked om bidrag väntas i april 202I.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$78

Ev markförväry, information
Samhällsbyggnadsftirvaltningens markavdelning informerar om ett ev kommande
strategiskt markftirvärv i Macksta-området.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsftirvaltningen att arbeta vidare med ärendet enligt vid
sammanträdet skisserade riktlinj er.

Ksau$79

Ev markförsäl¡n¡ ng, information
Samhällsbyggnadsftirvaltningens markavdelning informerar om en ev kommande
markftirsäljning i Östanås-området.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsftirvaltningen att arbeta vidare med åirendet enligt vid
sammanträdet skisserade riktlinj er.

Protokolljustera rnas stg n Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 80 Dnr KS 20211123

överens kom melse om fasti g hetsreg leri n g med Förvaltn i n gs Aktiebolaget
Tegelhögen (Tibnor AB)
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har ftirhandlat med Förvaltnings Aktiebolaget Tegel-
högen, genom Tibnor AB som ägare av fastigheten Köping Grosshandlaren 1, om att få
förvärva del av deras fastighet inftr genomfürandet av muddringen av farleden. Marken
behövs för att kunna säkerställa släntstabiliteten på norra sidan av hamninloppet.

Förhandlingarnahar landat i en överenskommelse om fastighetsreglering där mark byts
mellan parterna samt att Förvaltnings Aktiebolaget Tegelhögen ftirvärvar del av Norsa
22:59 av kommunen.

Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av
Grosshandlaren 1 ochNorsa 22:59.

Ks au $ 81 Dnr KS 20211121

Om bud geteri n ga r till 2021, i nvesteri n gsans lag
Nämnder och ftirvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i inves-
teringsbudgeten från 2020 Till202l med totalt 538 411 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nämnders och ffirvaltningars
förslag.

Ksau$82 Dnr 20201156

Medborgarförslag - skatepark utomhus
Charlie Vrbanc har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemålom att
kommunen bygger en skatepark utomhus.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-21 att remittera medborgarftirslaget till kultur-
och folkhälsonämnden für att utreda ftirslag till utformning och placering av en

skatepark, beräkning av kostnad samt undersöka bidragsmöjligheter.

Protokolljusterarn as Utdragsbestyrkande
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Yttrande från kultur- och folkhälsonämnden ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att förslaget om skatepark utomhus får övervägas i samband med kommande
budgetberedning.

Ks au $ 83 Dnr KS 20201119

Coronainformation
Säkerhetschef informerar om läget i pandemin vid sammanträdet.

Köping
- Smittspridning inom fürskolan, grundskolan, gymnasiet och måltidsservice.
- Förskolan Fågelvägen stängd även denna vecka med anledning av smitta.
- Gymnasiet planerar för ev lovskola samt inftir studenten.
- Kulturskolan: uppstart av kör- och orkesterverksamhet fran vecka 11.

- Social- och arbetsmarknad: samma form av undervisning som innan sportlovet.
- Samhällsbyggnad: utfür kontroller av restauranger och caféer.

Regionen
Negativ trend - antalet fall på vård- och intensiwårdsavdelningar ökar.
Beräkning: kulmen kommer att nås kring påsk.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ksau$84

Kurs- och konferensinbjudningar
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagen 2021, den 14-15 april.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bevilja Iván Czitrom att delta vid Demokratidagen.

srgn Utdragsbestyrkande


