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Bolagsorgan isation, information
Jurist från PWC deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet.

Ks au $ 56 Dnr 20191

Ham n projektet, i nformation
Kommunledningskontoret och tekniska kontoret informerar om ärendet vid
sammanträdet.

Ks au $ 57 Dnr 20191

Exploateringstidplan, information
Stadsarkitektkontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 58 Dnr 20191

Planbesked och planuppdrag för Spinnaren 4 m fl i Köpings tätort
Spinnfast AB har inkommit med en begäran om planbesked ftir fastigheterna Spinnaren
4 och 6 vid Ringvägen/Hantverkaregatan. Företaget önskar planåindring som medger
byggrätt ftir handel drir gällande plan anger småindustri, samt ftirändrad byggrätt for
handel och annan verksamhet, såsom drivmedelsförsäljning, där planen idag medger
handel, kontor och småindustri. Ansökan omfattar även in- och utfart mot Ringvägen
där det enligt gällande plan rir infartsftirbud.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att ett positivt planbesked kan lämnas i syfte
att möjliggöra ftir detaljhandel samt att pröva möjligheten für verksamheter och driv-
medel. En trafikutredning behöver göras ftir att pröva möjligheten till ftirändrad in- och
utfart.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att lämna ett positivt planbesked

samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan ftir fastigheterna
Spinnaren 4 och 6 ftir att planlägga ftjr i huvudsak detaljhandel.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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Driftbud getu ppfölj n i n g efter februari månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfiiljning ftr Köpings kommun efter
februari månads utfall presenteras vid sammanträdet..

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett över-/underskott mot budget vid
årets slut på Mkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 60 Dnr 20191

Fö rs lag ti I I avfa I ls taxa 2020, rem issyttra n d e

Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun hnnas en Renhållningsordning, bestående
av Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar für att ta fram Avfallsplan och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige
i varje medlemskoÍrmun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

VafabMiljö har översänt ftirslag om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna.

Tekniska kontoret har granskat ftirslaget till nya taxor från och med 2020 och utarbetat
ftireliggande ftirslag till remissyttrande.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att

Ks au $ 61 Dnr 20191

Drogkontroller i skolorna, förslag från ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmåiktige har fått signaler om att drogförsäljning fiirekommer både i och/
eller i närheten av några av kommunens skolor och att nyttjandet av droger har gått ner i
åldrarna.

Ungdomsfullmäktige menar att besök av polis med narkotikahund inne i skolornas
lokaler och utanfür, både skulle fungera som en markering samt vara ett effektivt sätt

ftir skolan att arbeta brottsftirebyggande mot droger.

Ungdomsfullmtiktige fü reslår att kommunstyrelsen lyfter frågan om brottsförebyggande
arbete i skolan genom regelbundna besök av polis med narkotikahund.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Arsstämma2019, Köpings Bostads AB och KBAB Service AB
Köpings Bostads AB med dotterbolag kallar till årsstämma torsdagen den 21 mars 2019,
kl 13.30 i KBAB's lokaler på Sveavägen 18.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018.

Kommunens ombud vid bolagets ståimmor under 2019 är Jonny Clefberg (S) med Eivor
Valcic (S) som ersättare.

Elizabeth Salomonsson och Ola Saaw anmäler jäv och utgår.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning ftlr 2018 med koncernresultat- och koncernbalansräkning
samt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet für 2018 års
rtikenskaper och fü rvaltning

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande


