
rÖpINGs KoMMUN

Komm u nstyre lsens arbetsutskott

SAMMANTnÄoespRoToKoLL
Datum

20r6-05-24

2 (4)

Ks au $ 160 Dnr20l6l

Exploateringsavtal avseende detaljplan för lnnerstaden l:38 (del av kv
Fylgia)
Stadsarkitektkontoret och fastighetsägama till Innerstaden 1:38 har utarbetat ftirslag till
detaljplan ftir del av kv Fylgia som möjliggör byggande av ca 60 lägenheter. Vid plan-
läggning på privat mark behöver kommunen och fastighetsägamareglera vissa frågor
kring planens genomftirande i ett exploateringsavtal.

Förslag till exploateringsavtal ftireligger.

Förslag till beslut
Enli gt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att godktinna ftireliggande exploateringsavtal avseende detaljplan ftir Innerstaden l:38
(del av kv Fylgia).

Ks au $ 161 Dnr 20l6lLl7-l0l

Motion, utveckla den fastighetsnära insamlingen med mål att förebygga
avfall och förbättra källsorteringen
Maria Liljedahl (SD) har låimnat in en motion med ftirslag att utveckla den fastig-
hetsnära insamlingen med mål att ftirebygga avfall och ftirbättra källsorteringen.

Motionären ftireslår att
- Köpings kommun skall inleda en fürsöksverksamhet i motionens anda für att

ftirbättra avfallshanteringen
- atl Renhållningsordningen omarbetas ftir att den nya avfallshanteringen skall

kunna implementeras i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Kommunalftirbund och Vafab Miljö AB ftir yttrande.

Yttranden från Västra Mälardalens Kommunalftirbund och Vafab Miljö AB ftireligger.

Ks au $ 162 Dnr 20151250-101

Medborgarförslag - uppförande av konsertlokal i Köping
Bjöm V/aldebrink har lämnat in ett medborgarftirslag om uppftirande av en konsertlokal
i Ktiping, i t ex KMV-lokalen altemativt i den gamla armaturfabriken, Järnvägsgatan 3.

Kommunfullmåiktige beslutade 2015-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutade 2015-04-21 attremittera medborgarfürslaget till stadskansliet
ftir att inventera vilka lokaler som finns i kommunen som Èir tillgringliga och låimpliga
ftir konsertverksamhet.

Stadskansliets inventering ftireligger.

Ks au $ 163 Dnr 20161 -042

Stadskansl iets bud get-/verksam hetsu ppfölj n i n g n r 1, 201 6
Stadskansliets budget-/verksamhetsuppftljning efter april manads utfall2016 ftireligger.

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, överftirmyndarnämndens, valnämndens
och stadskansliets driftbudgetram uppgar 2016 sammanlagltill 101,3 miljoner kronor.

Awikelse i ftirhållande till budget prognostiseras inom ftiljande områden:

Kollektivtrafik + 370 tkr
Lokalftlrsörjning -3 000tkr

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera uppftiljningen till protokollet.

Ks au $ 164 Dnr 20161 -019

Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari -april 2016
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ftiretagande i
Köpings kommun, j anuari-apr il 20 I 6, ftireli gger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 165 Dnr 20161188-009

Meddelandelista nr 2, 2016
Meddelandelista nr 2 2016, ftir kommunstyrelsen ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokolljusterarnas sign
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Ks au $ 166 Dnr 20161412-002

De legationsra p port, stads ka ns I iet oc h d rätse I konto ret
Delegationsftirteckning ff 1 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet
och drätselkontoret ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au $ 167 Dnr20l6lll6-002
Delegations ra pportn stadsa rkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitsktkontoret under april
manad 2016 ftreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapportema till protokollet.

Protokol ljusterarnas si gn

I

I

Utdragsbestyrkande


