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Ks au ç

228

Dnr 20201

Ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund med
ti

II

hörande överlåtelseavtal

Köping, Arboga och Kungsörs kommun har genom direktionen ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund har under 2019 framfttrt önskemål om inträde i
Mälardalens Brand- och Raddningsförbund, MBR, gällande räddningstjtinsten i
respektive kommun.

till ny ftirbundsordning ftr MBR med tillh<irande överlåtelseavtal har övertill Köping, Arboga och Kungsör på remiss och ftrelåg, tillsammans med

Förslag
sänts

ftirslag på remissvar, inftir arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08. Arbetsutskottet
beslutade att ställa sig bakom kommunledningsftirvaltningens ftlrslag till yttrande.

Vid sammanträdet deltar representanter für Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund, MBR, och redogör für fürbundsordning och överlåtelseavtal.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç

229

Dnr 20201

Delårsrap porl 2020, kom m u nfu I mä kti ge, kom m u nsty relsen oc h
valnämnden
I

Delårsrapport efter augusti månads utîaL|2020

ñr politisk

verksamhet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapport2}2} ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
valnämnden.

Ks au $

230

Delå rs ra

pport 2020, kom

Dnr 20201
m u nstyrelsens

förvaltn

i

n

gar

Delårsrapport efter augusti månads utfall2020 för kommunstyrelsens ftirvaltningar
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrap port 2020 fü r kommunstyrelsens förvaltningar

Protokollju

sig n

Utdragsbestyrkande
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Ks au $
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Dnr 20201

Planprogram för Byslätten i Köpings tätort
Området vid Byslätten angränsar till Köpings hamn och industrier. Mark i området har
länge varit tåinkt ftir utbyggnad av ny industri.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer det lämpligt attta fram ett planprogram für
Byslätten. Syftet med planprogrammet är aftfä en överblick av området och ett beslutsunderlag infür framtida planläggning och/eller etableringar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra
Byslätten.

Ks au S

till

samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta planprogram für

232

Dnr 20201

Pfanuppdrag för fastighet Guttsta 2:226 utanför Kolsva
Guttsta Bryggeri AB har inkommit med ftirfrågan om planbesked ftir upprättande

av

detaljplan. Bryggeriet önskar möjlighet att utvidga verksamheten med ytterligare
byggrätt ft)r produktionslokal samt lagerlokal.
Samhallsbyggnadsfiirvaltningens ftlrslag är att ge ett positivt planbesked. Avsikten
med att ta fram en ny detaljplan är att pröva lämpligheten av utökad verksamhet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att lämna positivt planbesked och pröva planläggning enligt Guttsta Bryggeri AB:s
ansökan
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan ft)r fastigheten
Guttsta 2:226 i syfte att ge möjlighet till utveckling av befintlig verksamhet.

Ks au $

233

Dnr 20201

Planuppdrag för fastighet Manhem 15 i Köpings tätort
Förfrågan om planbesked ftir att upprätta ny detaljplan ft)r fastighet Manhem 15 har
inkommit fran Fastighets AB Manheml5. Sökande önskar bygga om kontor till
bostäder i befintlig byggnad samt addera ett ytterligare våningsplan, också det ft)r
bostadsändamåI.

Protokollj

-*ffi^i''u{v

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att lämna positivt planbesked
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnåimnden att upprätta detaljplan ftir fastigheten
Manhem 15 i syfte att omvandla kontorslokaler till bostäder samt utöka byggrätten
för att möjliggöra en tredje våning med bostäder.

Ks au ç
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Dnr

2020lllI

Driftbudgetuppföljning efter augusti månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter augusti månads utfall ftireligger.
Efter åtta månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid arets
slut på 4,7 li4kr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $

235

Projekt fiärrvärmeledn ing

Dnr 20201

Kolsva
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, VME, har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvar för fiärrvärmeverksamheten i Köpings kommun. bolaget har
ti I I

under våren 2020 ftjreslagit en investering av en ny överftiringsledning

till Kolsva.

Det finns idag ett överskott av spillvärme i Köping som kan nyttiggöras i fiärrvärmesystemet i Kolsva med hjälp av en transiteringsledning. Detta i kombination med att
den nuvarande värmeproduktionskostnaden i Kolsva åir relativt hög har initierat en
utredning avseende tekniska och ekonomiska ft)rutsättningar ftlr en ny transiteringsledning.
Genom den ny transiteringsledningen kan all värmeproduktion i Kolsva ersättas med
leveranser från Köping.
Den totala investeringen för projektet har beräknats
att finansiera projektet med egna medel.

till

68 Mkr. Bolaget har som mål

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att läta genomft)ra proj ekt fi åirrvärmeledning
Protokollj

stg n

^w'1 'ìt--

till

Ko I sva.

Utdragsbestyrkande
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Ks au ç

Dnr 20201

Kröc kl i n gebron, bedöm n i ng av reparationsåtgärder
Vid inspektion av Kröcklingebron 2019 upptäcktes en rad brister som krävde
omedelbar åtgärd. Brotypen är en demonterbar krigsbro tänkt for tillfÌillig användning. Brodelar som krävs ftir en permanent konstruktion saknas. Stålrevisionen
identifierade allvarliga brister och skador i brons bärverk som innebär risk för haveri
Brons tillverkningsår och tidigare användning är inte känd.
Utifrån inspektionens resultat stängdes bron av, och VME har därefter fått i uppdrag
att utreda möjligheter till reparation av bron.
För att möjliggöra en reparation av bron krävs att bron lyfts ur sitt läge och demonteras. Ersättningsdelar åir svåra att infürskaffa och måste då tillverkas. Resultatet av
en reparation kommer inte innebära en garanti ft)r säkerheten då brons uppbyggnad
inte lämnar någon marginal.

Med avseende på brotypens historik, med exempel på tidigare brohaverier och
befintlig status bedömer VME en vidare investering i denna temporära bro som
utesluten, då en reparation ej säkerställer en framtida funktion.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att det av ekonomiska och praktiska skäl inte är fürsvarbartatt renovera bron i
Kröcklinge.

Ks au

S237

Dm2020l

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i coronapandemin vid sammanträdet.

o
o
o
o
o
o
o

Läget är lugnt både i regionen och kommunen.
2 000 tester/vecka utftirs.
182 personer avlidna i länet, varav 18 i Köping
Hög sjukfrånvaro inom förskolan och grundskolan
Gymnasiet planerar ftjr ett "coronasäkert" Öppet Hus
Covidenheten bedrivs fortfarande i liten skala
Skadegörelsen i kommunen fortsätter

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj usteramás sig n
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