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Ks au $ 25 Dm 20I9l

Ansökan om medel för ungdomscoacher
Kultur-, fritids- och folkhälsoftirvaltningen informerar om ärendet vid sammanträdet

Ks au $ 26 Dnr 20191

Planuppdrag fcir fastigheten Nygård 7 m fl i Köpings tätort
Det finns behov av nya förskolor inom kommunen och stadskansliet har fått i uppdrag
att utreda ftjrutsättningama ftir att tillskapa nya fürskolor inom Köpings tätort.

SamhällsbyggnadsfÌirvaltningen füreslår att detaljplanearbete inleds i syfte att möjlig-
göra en ny ftlrskola på Nygård. Området ska också inrymma befintlig spontanidrotts-
plats.

Ks au $ 27 Dnr 2018/351

Köpekontrakt för del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och l:4 i Kolsva
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0 5 -29 :

Förvärv av del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4

Köpings kommun planerar nybyggnation av en fürskola på delar av fastigheterna
Bergtorpet l:3 och 1:4 i Kolsva. De båda fastigheterna ägs av Köpings Bostads AB.
Den aktuella mark¡an uppgår till ca 5 092 kvm och är värderad till ca 750 000 kr.

Arbetsutskottet beslut ade 2018 -05 -29 :

att uppdra till stadsarkitektkontoret att genomftra fastighetsregleringama mellan
kommunen och Köpings Bostads AB enligt ftireliggande ftirslag

att uppdra till stadsarkitektkontoret att i samband med överfüringarna ta hänsyn till,
kontrollera och eventuellt j ustera fastighetsgränserna, så att strategiskt viktiga
områden/ytor kvarstår i kommunen ägo

samt att uppdra till stadsarkitektkontoret att återkomma med slutgiltigt ftirslag
inklusive en kostnadssammanställning.

Stadsarkitektkontorets ftirslag till köpekontrakt avseende del av fastigheterna Bergtorp
1:3 och 1:4 ftireligger.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 28 Dnr 2018/401

Marksanering, Grönsiskan 35
Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-12-18 informerade stadsarkitektkontoret om att
fastighetsägaren till Grönsiskan 35 önskar söka statligt bidrag ftir marksanering nöd-
vändig ftir bostadsbyggande. Enligt bidragsreglerna måste kommunen stå som huvud-
man ftir saneringen.

Förslag till ansökan om statligt stöd ftir ftirberedelser och genomftirande av mark-
sanering samt fürslag till avtal mellan Köpings kommun och Köping Grönsiskan AB
ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om statligt stöd till ftirberedelser für och genomförande av efterbehandlings-
åtgärder på fastigheten Grönsiskan 35 i enlighet med ansökningshandlingar 2019-0I-21

samt att godkänna ftireliggande avtal med Köping Grönsiskan AB.

Ks au $ 29 Dnr 20191

Framtida planering av gruppbostad för boende enligt LSS
Det ftireligger ett stort behov av nyaplatser vid särskilt boende enligt LSS $ 9 i Köpings
kommun. Utifrån idag kända fakta finns behov av två gruppbostäder, med sex platser
vardera, inom de nåirmaste 2 ären.

Vård- och omsorgsnämnden hemställer om utredning fiir att utreda fürutsättningamaftir att
tillskapa en ny gruppbostad ftir boende enligt LSS i Köpings kommun.

Ks au $ 30 Dnr 20191

Förslag på nytt namn för nämnd och förvaltning
Kultur-, fritids- och folkhälsonåimnden fü reslar

att nämnden byter namn till kultur- och folkhälsonämnden

att nämndens ftirvaltning byter namn till kultur- och folkhälsoftirvaltningen

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 31 Dnr20l9l

Värdskap för SM-veckan sommaren 2023
Riksidrottsftirbundet söker värdstad ftir SM-veckan sommar en 2023 .

Västerås stad har sökt samverkan med Köpings kommun kring en gemensam ansökan om
arrangörskap2023, då Köping kan erduda arenor ftir exempelvis simning utomhus.

Kostnaden ftir att anordna SM-veckan beräknas uppgå till6-7 miljoner kronor. Kostnaden
delas proportionellt mellan Västerås och Kclping, vilket ftir Köpings del skulle innebära
ca 2 miljoner kronor.

Kultur-, fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till ett gemensamt värdskap ftir
SM-veckan 2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen für beslut.

Ks au $ 32 Dnr 20191

Arsredovisning 2018, tekniska kontoret
Tekniska kontorets årsredovisning ftir 2018 skickas separat.

Ks au $ 33 Dnr 20181575

Medborgarförslag - gör om parker¡ngen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering
Victoria Gunnarsson har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att göra om
parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-l 1-20 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Ks au $ 34 Dnr 20191

Länsstyrelsens rapport från inspektion vid överförmyndarnämnden
Länsstyrelsen i Stockholms län genomftirde den 14 november 2018 en inspektion vid
överftirmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsör.

Rapport från länsstyrelsen inspektion ftireligger.

Protokolljusterarnas sign
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