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2020-Tt-24

Kommu nstvrelsens arbetsuts kott

Ks au $ 316

Dm20141724-821

Kristinelunds sportfält - Bandyplan
Under hösten 2014 päbörjades en omfattande elrevision av hela Kristinelunds sportftilt.
En åtgzirdspunkt innebar att göra en riskanalys på ställverket som finns i samma
byggnad som ammoniakanläggningen ftir bandyplan och ishall.

Efter fortsatta överväganden är kommunstyrelsen beredd att ftirorda insatser som ger
möjlighet att anvandabandyplanen under ytterligare några år. Denna respit ger KIS
Bandy möjligheten att visa att bandysporten kan stÈirka sin ställning i Köping.
Ett åtgärdsalternativ innebär att ett nytt hög- och lågspänningsställverk installeras i
befintlig byggnad ftir att klara fürsörjningen av bandyplanen och ishallen samt nytt
ammoniaklarm som klarar de ammoniakmängder som det här är frågan om.
Investeringskostnaden ftir detta alternativ beräknas uppgå till ca 2,5 Mkr.

Altemativet bedöms ge den respit som redovisats ovan medan huvudfrågan om anläggningens ålder och allmänna skick kvarstår.
Kommunstyrelsen vill tydligt klargöra att Köpings kommun inte är beredd att göra investeringar i en ny bandyanläggning.

Kommunfullmäktige beslutade 20 1 5-06- I 5
att ft)r fiirsörjningen av bandyplanen och ishallen i befintlig byggnad installera ett nytt högoch lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm till en beräknad kostnad på 2,5 Mkr
att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens investeringsreserv
samt att tydliggöra att Köpings kommun inte är beredd att investera i en ny bandyanläggning.
Sedan 2015 har KIS Bandy arbetat intensivt och engagerat. Nya kalkyler visar på
möjlighet till betydligt lägre investeringskostnad för ny isbana samt att KIS Bandy
har erbjudit ideellt arbete.

Arbetsutskottet beslutade 2020-06-16 att arbetavidare med ärendet angående
nybyggnation av ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfÌilt med en positiv
inställning och med intentionen att ompröva tidigare beslut under ftirutsättning av en
rimlig kostnadsnivå.
Arbetsutskottet beslut ade 2020 -l I -03
att uppdra till kultur- och folkhälsoftirvaltningen att utarbeta ftirslag på ny konstfrusen
anläggning ftir bandy. Förslaget ska innehålla:
- information om övergripande utformning av ny anläggning
- kostnadskalkyl ftir byggnationen, exkl kostnad ft)r rivning av gamla
anläggningen (kostnadsförslag understigande I 0 Mkr)

-

driftkalkyl

samt att kultur- och folkhälsoftirvaltningen ska till kommunstyrelsens arbetsutskott
återrapportera ärende senast den24 november 2020.

Kultur- och Folkhälsa deltar vid sammanträdet och återrapporterar uppdraget.
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2020-tr-24

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och folkhälsa får i uppdrag att arbeta vidare med att utreda formkrav,
tekniska krav m m ft)r en bandyplan motsvarande den plan Köping har idag, och
återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2020 -12-l 5.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

317

Dnr 20201

Ansökan om statligt bidrag till projektet "Allesta

-

en lekfull äng"

Genom Länsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering till lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. Bidrag kan ges med 50 Yo av dentotala projektkostnaden.

Föreligger ftirslag till ansökan om bidrag für att ftirvandla en tennisbana och omkringliggande mark på ett parkområde i närheten av Elundskolan till en blomsteräng.
Projektets totalkostnad beräknas

till

ca 567,9 tklr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om LONA-bidrag till anläggande av blomsteräng vid Ållesta grönområde
samt att uppdra

till

samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med Västra MälarAB genomftira projektet under 2020-2022 under förutsättning

dalens Energi och Miljö
av atl bidrag beviljas.

Ks au $

318

Dnr 20201

Ansökan om statligt bidrag till projektet "Sömsta våtmark"
Genom Låinsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering till lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. Under perioden 2018-2020 finns en särskild satsning
på våtmarksprojekt där kostnadstäckningen ar 90Yo.

Föreligger ftirslag till ansökan om bidrag ftir att anlägga en våtmark i Norsabäckens
avrinningsområde straxt uppströms tätorten.
Anläggningskostnaden beräknas uppgå

till totalt 2,9 }i4kr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om LONA-bidrag till anläggande av våtmark vid Sömsta
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomfora projektet under 20202022 under ft)rutsättnin g av att bidrag bevi lj as.
Protokollj
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319

Dnr 20201

Ansökan om statligt bidrag till projektet "Våtmarksrestaurer¡ng av Svan"
Genom Länsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering till lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. Under perioden 2018-2020 finns en särskild satsning
på våtmarksprojekt där kostnadstäckningen är 90Yo.
Föreligger ftirslag
markägare.

till

ansökan om bidrag ftir restaurering av Svan tillsammans med

Projektkostnaden beräknas

till totalt

703

tk.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om LONA-bidrag till projektet "Våtmarksrestaurering av Svan"
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med markägare
genomfüra projektet under 2020-2022 under ftirutsättningav att bidrag beviljas.

Ks au $

320

Medborgarförslag

Dnr 2019/488

En cykelpump på torget i Kolsva
2019-09-30 beslutade kommunfullmfütige att ta upp medborgarftirslaget till

-

behandling samt att remittera den

till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 att remittera medborgarfürslaget
kontoret, nuvarande Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.
Arbetsutskottet beslutade 2020-10-20 att återremittera ärendet
Energi och Miljö AB ftir komplettering.

till tekniska

till Västra Mälardalens

Kompletterat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftjrklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftreliggande yttrande

Ks au $

321

Medborgarförslag

Dnr 20201489

-

Farthinder på Lötgatan eller avstängning

Linda Nilsson har låimnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen sätter upp farthinder på Lötgatan utanfür Scheeleskolan, alternativt stänger
av gatan mellan Scheelegatan och Borgmästaregatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarfürslaget för
behandling samt remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.
P rotokol ljusteç¡¡¡ras

sigfl
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Arbetsutskottet be slut ade 2020 - | 0 -20 att remittera medborgarftirslaget ti ll Vastra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.
Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au 5

322

Medborgarförslag

Dm20201493

- Gång- och cykelväg till BIG lnn-området

Håkan Lövling har låimnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att
kommunen iordningsställer en gang- och cykelväg mellan,A.kervägen och BIG
INN-området.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget für
behandling samt remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslut ade 2020 - | 0 -20 att remittera medborgarftirslaget
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

till

Västra

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au $

323

Dnr 20201119

Goronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen vid sammanträdet.

Länet
Restriktion: Allmänna, offentliga sammankomster
Köping
Vård- och

omsorg

-

max 8 personer.

6-8 brukare smittade

Social- och arbetsmarknad 5 smittade

Utbildning

16 personal smittade

9 elever inom grundskolan smittade
5 elever inom gymnasiet smittade

Generellt hög

KBAB

sj

ukfrånvaro.

5 lokalvårdare smittade

proroko,justeffij

ft
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au S

324

Dnr 20201

Ansökan om statligt bidrag till projektet "Grönt stråk längs
Köpingsviken"
Genom Länsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering till lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. Bidrag kan ges med 50
kostnaden.

Yo

av dentotala projekt-

Föreligger ftirslag till ansökan om bidrag for att iordningställa ett grönt stråk ltings
Köpingviken som binder ihop Köpings central delar med Norsa hagar.
Projektets totalkostnad beråiknas

till

1 095

tkr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om LONA-bidrag till iordningsställande av ett grönt stråk längs
Köpingsviken
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med Våistra Mälardalens Energi och Miljö AB genomftira projektet under 2020-2023 under ftirutsättning
av att bidrag beviljas.

Ks au $

325

Dnr 20201

Ansökan om statligt bidrag till projektet "Svinskogens fornborg"
Genom Låinsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering till lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. Bidrag kan ges med 50

Yo

av dentotala projekt-

kostnaden.

Föreligger ftirslag till ansökan om bidrag ftir att i samarbete med hembygdsftireningen Munktorps sockengille synliggöra Svinskogen fornborg.
Projektets totalkostnad beräknas

till

23,8 tkr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om LONA-bidrag till åtgärder ftir att göra fornborgen i Svinskogen mer
tillgeinglig fü r besökare
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med hembygdsftireningen Munktorps sockengille genomfüra projektet under 2020-2023 under
ftirutsättning av att bidrag beviljas.
Protokol

**w'1"w
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326

Dnr 20201

Ansökan om statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, för
sjögullsbekämpning i västra Mälaren
Genom Länsstyrelsen finns möjlighet att ansöka om finansiering till lokala vattenvårdsprojekt, sk LOVA-projekt. Bidrag kan ges med maximalt 80
projektkostnaden.

Yo

av dentotala

Förslag till ansökan presenteras vid sammanträdet, genom vilken 7 kommuner samarbetar ftir att bekämpa sjögull i västra Mälaren under âren202l-2024. Syftet med
projektet är att fortsätta pågående bekämpning av den invasiva främmande arten sjögull.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om LOVA-bidrag für fortsatt bekämpning av sjögull i västra Mälaren 20212024
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med övriga kommuner
genomfüra projektet under 202I-2024 under ftirutsättningav attbidrag beviljas.
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