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u pphand I i n gsä rende ; Antagande av ramavtalsentreprenör fcir styrd
borrning
Tekniska kontoret redogör ft)r upphandlingsärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 215 Drc20l6l

I nformation om tiärrvärmeverksamheten
Tekniska kontoret informerar om verksamheten vid sammanträdet.

Ks au $ 216 Dnr 20161

Detaljplan för Sundänge l:315, begäran om ändring
Ägarna till fastigheten Sundänge 1:315 har i skrivelse till kommunen begärt ändring av
gällande detaljplan så att två nya tomter ftir bostadsbebyggelse kan bildas. I gällande
detaljplan är fastigheten Sundänge 1:315 markerad som allmåin platsmark med beteck-
ningen Natur.Inom området gäller strandskydd enligt 7 kap.13 g miljöbalken.

Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det inte tillkommit några särskilda skäl ftir
ett upphävande av strandskyddet inom Sundänge 1:315 sedan ftirra prövningen och
ftireslår därfiir kommunstyrelsen att inte inleda någon planläggning av fastigheten
Sundänge 1:315 ftir att ändra ändamålet från naturmark till bostads- och naturmark, av
ftiljande skäl;

1. Åtgarden strider mot strandskyddet. Strandskyddsfrågan är prövad enligt
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva strandskyddet.

2. ,Ä.tgarden är inte ftrenlig med bebyggelsekaraktären i Sundänge.

Fastighetsägarnas skrivelse och stadsarkitektkontorets redogörelse für ärendet ftire-
ligger.

Förslag till beslut
Enligt stadsarkitektkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen

att inte inleda någon planläggning av fastigheten Sundänge 1 :315 ftir aft ändra ändamålet
från naturmark till bostads- och naturmark.
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Medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen
Köpings kommun har erbjudits medlemskap i organisationen Filmregion Stockholm-
Mälardalen, som är en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella nåiringama
med fokus på film, TV och digital media.

Kostnaden für medlemskapet i Filmregionen bassras på ett arligt verksamhetsbidragpä
4k¡linvänare samt en medlemsavgift på 2 000 kr. Första året betalas också en engångs-
avgift på 2 000 kr som en insats till den ekonomiska ftireningen.

Filmregionens medfinansiering av filmen "Tårtgeneralen" fungerar som en garant fiir att
fi lmproduktionen ftirläggs i Köping.

Förslag till beslut
Enligt stadskansliets ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen besluta

att anta erbjudandet om medlemskap i Filmregionen Stockholm-Mälardalen.

Ks au $ 218 Dnr 20141464-10l

Med bo rg a rfö rs I a g - ett tu ristis kt e ntre p re nö rs ka ps p rojekt
Mats Danielson har lämnat in ett medborgarfürslag med forslag om ett turistiskt entre-
prenörskapsprojekt; "Med tåg på hjul från laglösa Köping till järnframställningen ftir
2000 år sedan".

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2014-10-21 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet
ftir yttrande.

Stadskansliets yttrande föreligger.

Ks au $ 219 Dnr20l4l365-019

Arbete och liv: befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun januari- juli 2014.
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ftiretagande i
Köpings kommun ftir årets ftirsta sju månader füreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrel sen besluta

att notera informationen till protokollet.
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Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under juli
2016 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


