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Ks au $ 164 Dm2020l

lnventarier till nya badhuset och idrottshallen
Kultur- och folkhälsonämnden har till skrivit kommunstyrelsen med önskemål om
investeringsmedel ftr inköp av städmaskiner/-utrustning och annan utrustning som
anses nödvändigt ftir att driva det nya badhuset och den nya idrottshallen.

Beräknad kostnad ftir inköp enligt foreliggande füreteckning: 1 846 500 kr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen besluta

att anvisa 1 846 500 kr till kultur- och folkhälsonämnden für nödvändiga inköp
för drift av nya badhuset och idrottshallen.

Ks au $ 165 Dnr 20T91651

Nybyggnation av förskola i Munktorp, antagande av entreprenör samt
anslag av medel
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningama for att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i
Munktorp.

En ny ftjrskola motsvarande sex avdelningar ftireslås byggas på ñr ändamålet planlagd
mark på fastigheten Sorby l:6. Vidare ftireslås att det projekterade underlaget gällande
byggnaden fran den nyligen uppftirda ftirskolan på Bergtorpet i Kolsva används. Om-
projektering krävs dock gällande markplanering, bergvärmeanläggning och option på
solcellsanläggning m m.

Upparbetade kostnader för utredning samt tillkommande kostnader ftir kompletterande
projektering och framtagande av upphandlingsunderlag kostnadsberäknas till 950 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-14 att uppdra till fastighetssamordningen att
fullftilja projektering och upphandling av en nybyggnation av ftjrskola i Munktorp
enligt ftireliggande lorslag samt att anvisa 950 tkr från kommunstyrelsens investerings-
reserv ftir ändamålet.

Fastighetssamordningen har låtit upphandla nybyggnation av ftirskola i Munktorp
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Ks au $ 166 Dnr20l9l652

Tillfälliga lokaler för grundsärskolan, antagande av leverantör samt anslag
av medel
I awaktan på byggnation av ny grundskola med integrerad särskola, bedömer
utbildnings-n?imnden att det behövs tillfÌilliga lokaler ft)r grundsärskolans verksamhet,
med placering så att skolskjuts kan angörainära anslutning till lokalerna.

Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler till grundsärskolans verksamhet inför hösten
2020 enligt utbildningsntimndens ftirslag.

Fastighetssamordningen har inventerat tillgången på befintliga möjliga/lediga lokaler,
men inga lokaler som möter verksamhetens behov har kunnat identifierats.

Fastighetssamordningen ftireslår att tillfüllig modulbyggnad hyrs in med placering i
hörnet på Nygård mot SkogsbynsskolarVSagostugan.

Förteckning över grundsärskolans lokalbehov ftireligger.

Arbetsutskottet beslutade 2020-05-05 att uppdra till fastighetssamordningen att låta
genomftira en upphandling av tillftilliga lokaler i form av modulbyggnad motsvarande
grundsärskolans behov.

Fastighetssamordningen har låtit upphandla tillftilliga lokaler i form av modulbyggnad
ffir grundsärskola.

Ks au $ 167 Drc20201

Tomtpriser Sorby, Munktorp
Detaljplan PL 274 Sorby 1:6 i Munktorp antogs 1990 och möjliggör byggnation av 24
småhustomter samt del av detaljplanen für fürskola/bostäder. Förberedelser ftir
utbyggnad av infrastruktur och tomtftirsäljning pågår och inftir tomtftirsäljningen
behöver tomtpriser fastställas.

Samhällsbyggnadsft)rvaltningen ftireslår ett marþris på 165 000 kr ftir småhustomt
och ett marþris på 80 000 kr ftir per radhusenhet för radhus exklusive anläggnings-
kostnad ftir vatten och avlopp.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa tomtpris i Sorby, Munktorp till
165 000 kr for småhustomt exklusive anläggningskostnad for vatten och avlopp
80 000 kr ftir per radhusenhet ft)r radhus exklusive anläggningskostnad für vatten och
avlopp

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Exploateringsavtal avseende detaljplan för Spinnaren 6, del av Spinnaren 4
samt del av Strö 4:2
Samhällsbyggnadsñrvaltningen har i samarbete med fastighetsägaren till Spinnaren 6

och Spinnaren 4 arbetat fram ett ftirslag till ny detaljplan ftir Spinnaren 6, del av

Spinnaren 4 samt del av kommunägda gatufastigheten Strö 4:2. Planftirslaget möjlig-
gör handel-, industri-, kontor-, smådjursklinik- samt idrottsanläggningsändamål och
område für telemast i ett attraktivt läge.

Planläggningen avser provat mark och därfor behöver ett exploateringsavtal tecknas
innan detaljplanen antas. Föreliggande ftirslag till avtal reglerar exploatörens och
kommunens ansvar kring genomförandet av detaljplanen.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ñreliggande exploateringsavtal avseende genomfürande av detaljplan
med dnr 63112018 ftir Spinnaren 6, del av Spinnaren 4 samt del av Strö 4.2.

Ks au $ 169 Dnr2020l

Lägenhetsarrende avseende pylon med företagsskylt på del av
fastigheten Strö 4.2

I samband med detaljplaneläggningen av fastigheterna Spinnaren 4 och 4 har fastig-
hetsägaren Spinnfast AB framftirt önskemål om att uppftira en pylon/stolpskylt på

kommunägda fastigheten Strö 4:2. Skylten är avsedd ftir marknadsfiiring av en

snabbmatskedja som planerar att etablera sig på Spinnaren 6.

Föreligger ftirslag till arrendekontrakt ftir lägenhetsarrende avseende del av fastigheten

Strö 4:2.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ftireliggande arrendekontrakt ftir lägenhetsarrende avseende del av
fastigheten Strö 4:2.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ägardirektiv för Västra Mälardalens Energ¡ och M¡l¡ö AB samt Köpings
Bostads AB
Köpings kommun äger direkt och indirekt samtliga aktier i Köpings Bostads AB,
Köpings Kabel-TV, KBAB Service AB och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.
Syftet med kommunens ägande av bolag åir att dessa tillsammans med kommunens
övriga verksamheter ska skapa nytta ftir kommunen och dess invånare samt medverka i
utvecklingen av kommunen.

Köpings kommuns ägarpolicy utgör grunden für ägande av bolag. Därutöver fastställer
Köpings kommun bolagsspecifika ägardirektiv für sina helägda bolag. Ägardirektiv
fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas vid bolagsstämma innan de träder i kraft.

Förslag till ägardirektiv ftir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt Köpings
Bostads AB fnireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att arÍa ftireliggande fürslag till ägardirektiv fiir Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB samt Köpings Bostads AB med tillhörande bolag.

Ks au $ 171 Dnr 20201

Styrdokument för Köpings kommuns krisberedskap, civilt försvar 2019-2022
Föreliggande styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och
prioriteringar ftjr arbetet med krisberedskap och civilt försvar für perioden2019-2022.
Det syftar också till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet genom att
involvera styrelse, nämnder, bolag och ftirbund i stöne utsträckning. Dokumentet
beskriver även hur kommunen avser att fullftilja åtaganden som beskrivs i Overens-
kommelse om kommunernas lvisberedskap 2019-2022 ochi Overenskommelse om
kommunernas arbete med civilt þrsvar 20 I 8-2020.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta Styrdokument ft)r kommunens krisberedskap, civilt fürsvar 20t9-2022.
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Ks au 5172 Dw2020l

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köpings Bordtennisklubb, dam

Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi har tidigare ansökt om bidrag på

75 000 kr ftir att genomföra säsong 2019120 i Pingisligan damer.

Kommunledningsftirvaltningens bedömning var vid det tillftillet:
När Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi tävlar gör de det under namnet
Team Mälarenergi. Genomslaget ftir Köpings kommun i resultat och matchrapporter
blir därmed väldigt begränsat. Kommunledningsft)rvaltningen gör därftir
bedömningen att den marknadsftiring som Köpings kommun kan fa genom att ingå
ett samverkans-avtal med Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi inte
motsvarar värdet av avtalet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att avstå från att ingå samverkansavtal med
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi och därmed inte heller bevilja
något bidrag.

Köpings BTK Dam anhåller i ny skrivelse om att beslutet omprövas inft)r
säsongen 2020-202I då ftjrutsättningarna har ändrats.

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-28 att uppmana Köpings Bordtennisklubb/dam att
inkomma med en ny ansökan infor säsongen2020l2l.

Ny ansökan för säsongen2020l2l har inkommit.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att

Ks au S 173 Dnr20l7l654

Staty av Kalle "Köping" Gustafsson
Kommunledningskontoret redogör för ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 174 Dnr2020l

Skylt på badh us/idrottshall
Kommunledningskontoret redogör ftir ärendet vid sammanträdet.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 175 Dtu 20191623

Medborgarförslag - Utveckla Ströbohög rastställe
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att utveckla och
snygga upp vid Stöbohögs rastställe.

Kommunfullmäktige beslutade 20I9-II-25 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01 14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB samt samhällsbyggnadsftirvaltningen ftir yttrande.

Yttranden från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt samhällsbyggnadsftir-
valtningen ftireligger.

Ks au $ 176 Dnr 20201119

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om läget i coronapandemin vid sammanträdet.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


