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Ks au $ 198 Dnr 20191

Ansökan om förlängning av coach för energi och klimat
Köping, Arboga och Kungsör har en gemensam 0,5 tjänst till och med 2019-11-30, for
genomfürande av projektet Coacher ftjr energi och klimat (CEK). De tre kommunerna vill
till Energimyndigheten ansöka om en ftirlängning av projekt till och med2020-06-30.

Ansökan om ftirlängning av projektet Coacher für energi och klimat (CEK) till och med
2020 -06 -3 0 foreli gger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslåLr kommunstyrelsen besluta

att godkänna ansökan om ftirlåingning av projektet Coacher ftir energi och klimat.

Ks au $ 199 Dnr20l9l

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Grönsiskan 35 och del av
lnnerstaden 1:2

Samhällsbyggnadsft)rvaltningen har utarbetat ftirslag till ny detaljplan für Grönsiskan
35 och del av Innnerstaden l:2 i samarbeta med fastighetsägaren till Grönsiskan 35.
Planftirslaget möjliggör för ca 20 bostäder i ett attraktivt läge.

Planläggningen avser privat mark vilket medftir att ett exploateringsavtal ska vara
antaget av exploatören innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar
exploatörens och kommunens ansvar kring genomft)randet av detaljplanen.

Förslag till exploateringsavtal avseende genomfürande av detaljplan, PL 399, ftir
Grönsiskan 35, del av kv Grönsiskan i Köpings kommun ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande exploateringsavtal avseende genomfürande av detaljplan,
PL 399, ftir Grönsiskan 35 och del av Innerstaden I:2.

Ks au $ 200 Dnr 20161256

Försäljning av fastigheten Plåtslagaren 3, Kramstagatan
Kölsta Svets & Montage AB önskar ftirvärva verksamhetstomt vid Kramstagatan für
uppft)rande av byggnad ftir eget bruk.

Samhällsbyggnadsñrvaltningen och Kölsta Svets & Montage AB har enats om ft)re-
liggande ftirslag till köpekontrakt, i vilket bolaget ftirvärvar fastigheten Plåtslagare 3,
4 944 kvm, ftir en köpeskilling om 494 000 kronor.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna foreliggande köpekontrakt i vilket Köpings kommun säljer fastigheten
Plåtslagaren 3 till Kölsta Svets & Montage AB ftir en köpeskilling om 494 000 kronor.

Ks au $ 201 Dnr 20191

Samråd, kraftledning Himmeta - Kungsör
Vattenfall Eldistribution AB planerar bygga en ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta-
Arboga-Kungsör och genomftir nu ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Samhälls-
byggnadsfürvaltningen har inga synpunkter på Vattenfall Eldistribution AB's ftirslag.

Samhällsbyggnadsft)rvaltningens ftirslag till samrådsyttrande ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ft)religgande samrådsyttrande till Vattenfall Eldistribution AB som Köpings
kommuns yttrande.

Ks au ç 202 Dnr 20191397

Ny grafisk profil för Köpings kommun
Köpings kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunstyrelsen i november
20t3.

Kommunikationsenheten har sett en ökad efterfrågan på en grafisk profil som kan till-
godose flera olika verksamheters behov.

Förslag på ny grafisk profil für kommunen, med fler typsnitt, frirger och grafiska element,
ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ftirslag till ny grafisk prof,rl ftir Köpings kommun

samt att delegera till kommunchef att fatta beslut om versionstindringar av den grafiska
profilen.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande



iå{E-{T¡l
t{a+ltrJ

XOPINCS KOMMUN
SAM MANTRADES P ROTOKOLL
Datum

2019-08-20

4 (4)

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 203 Dnt 20191

Köping kommuns nya må|, information
Kommunledningskontoret informerar vid sammanträdet om arbetet med framtagande av

nya mål ftlr kommun och planerat upplägg av workshop den 26 augusti 2019.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 204 Dnr20l9l

Fördj u pad d riftbud getu ppfölj n i n g, överförmyndarnäm nden

Kommunledningskontoret redogör für överftirmyndarnämndens ekonomiska läge vid
sammanträdet.

Ks au $ 205 Dnr 20191

Staty av Kalle "Köping" Gustafsson, lägesrapport
Kommunledningskontoret informerar vid sammanträdet om hur arbetet med uppftirande av

staty av Kalle "Köping" Gustafsson fortskrider.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 206 Dnt 20191313

Medborgarförslag - fartdämpande hinder på Malmönvägen vid Mellanbadet

Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om fartdämpande hinder på

Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-0 5-28 att remittera medborgarftirslaget till tekniska

kontoret för yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret foreligger.

Protokolljustera rnas sign Utdragsbestyrkande


