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Plats och tíd

Beslutønde

Ovrìga deltagande

Justerìngens tid och
plats

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kl09.00 - 10.40

Annika Duàn (S)

Jonny Clefberg (S)

Gunvor Sharp (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman
Johanna Burén
Annelie Pettersson
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2021- A2--A4

Selveterare Landström

Ordförande Duàn

Justerande Trygg

ordfürande
vice ordfürande
ersättare
ledamot
ledamot

kommunchef
teknisk chef
samhällsbyggnadschef, 5 25-26
mark- och exploateringschef, S 25-26
kvalitetssamordnare, ç 27 -28
ekonomichef
sekreterare

Parøgrøf 25 -36
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ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sømmuntrlidesdøtum 2021-02-02
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Fö rvøringsp lats fö r proto ko llet $t¿flskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

sa Landström
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Ksau$25 Dnr 2021130

Reservation av del av Köpings-Ullvi 6:l för besöksanläggning med
idrottsändamål
Köpings kommun arbetar med framtagande av detaljplan som möjliggör etablering
av en centralt placerad ftjrskola i anslutning till Kristinelunds sportftilt. Detaljplane-
arbetet omfattar även besöksanläggning ftir idrottsändamål.

Lintio AB undersöker möjligheterna att ffi ftirvärva mark ftir nybyggnation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ftireslår att den del i kommande detaljplan som be-

nämns besöksanläggningför idrottscindamå|, ca 6 000 kvm, reserveras ftir Lintio AB.
Avsikten är att bygga en padelhall på den aktuella marken.

Reservationen ger Lintio AB möjlighet att till och med2022-06-30 vidare undersöka
möj lighetema att genomföra byggproj ektet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna reservation av del av fastigheten Köpings-Ullvi 6:1 som i kommande
detalj plan benämns B e s ö ks anki ggnin g fa r i dr o t t s rindam ål till Lintio AB.

Ksau$26 Dnr 20201263

Motion, nysatsn¡ng på odlingslotter i Köping
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med foljande
ftirslag;

att Köpings kommun förbereder ftlr ytterligare ett område med odlingslotter eller
kolonilotter i kommunen

samt att i samband med den beslutade ombyggnationen av odlingslotterna i Sylta
ordna med bättre vattenförsörjning, utökade parkeringsmöjligheter samt iordning-
ställande av en snygg avskärmning av området med staket, plank eller planterad
häck mot E 18.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-08-1 1 att remittera motionen till samhällsbyggnads-
nämnden for yttrande.

Yttrande från samhäl lsby g gnadsftirvaltningen ftire li gger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att forklara motionen besvara med håinvisning till ftireliggande yttrande.
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Ks au $ 27 Dnr 202ll3l

Arsredovisni ng 2020 för komm unstyrelsen
Årsredovisning lor kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
ft)rvaltning ar 2020 ftireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2020 ftir kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ks au $ 28 Dnr 202lll8

Uppföljning av ¡ntern kontroll 2020, Köpings kommun
Enligt de kommunala riktlinjema ska internkontrollplan ftir samtliga nämnder och
styrelse årligen foljas upp och redovisas für styrelsen.

Kommunens uppftiljning av granskningen für 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet loreslår kommunstyrel sen beslutar

att godkåinna uppfloljningen av intern kontroll 2020 for Köpings kommun.

Ks au $ 29 Dnr 2021132

Krisberedskap och civilt försvar, utbildnings- och övningsplan 2021

Västra Mälardalens kommunalftirbund har utarbetat ftireliggande ftirslag till utbild-
nings- och övningsplan för krisberedskap och civilt ftirsvar i Köpings kommun 2021

Beslut
Arbetsutskottet loreslår kommunstyrel sen beslutar

att godkänna ftireliggande ftrslag till utbildnings- och övningsplan 2021.

Ks au $ 30 Dnr 20201653

Medborgarförslag, Köping ansluter sig till "ICAN Cities Appeal"
Sven Ruin m fl har lämnat in ett medborgarforslag med forslag om att kommunen
ansluter sig till "ICAN Cities Appeal", vilket innebär att kommunen visar sitt sttid
for FNs ftirbud mot kärnvapen.

Kommunfullmfütige beslutade 2020-12-21att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2021-01 - 1 9 att remittera medborgarftirslaget till kommun-
ledningsförvaltningen für yttrande.

Protokollj usterarnas srgn
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Yttrande från kommunledningsforvaltningen ftireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au $ 3l Dnr 2021133

Kommunens återrapportering av 2020 års genomförande av
vatte n my n d i g h etens åtg ä rds p ro g ra m 201 5-2021

År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv für vatten. Direktivet innebär
en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete ftlr att bevara och ftirbättra
Europas sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som
behövs enligt åtgärdsprogram beslutat av vattendelegationen. Kommunens ansvars-
områden är tillsyn på avloppsreningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och dricksvatten

Ätgardsprogrammet, miljökvalitetsnormer och ftirvaltningsplaner är i vår region
beslutade av vattendelegationen i Norra östersjöns distrikt.

Miljökontorets årliga rapportering av friregående års genomfürande av åtgärds-
programmet ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 32 Dnr 202119

Förord nande av dataskyddsombud
Sedan dataskyddsftirordningens ikraftträdande den25 maj 2018, ska varje myndighet
utse ett dataskyddsombud.

Tidigare utsett dataskyddsombud har avslutat sin anställning i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslåLr kommunstyrelsen besluta

att entlediga Per Wadlin från uppdraget som datasskyddsombud für kommunstyrelsen

att ftirordna Carl Björnberg som nytt dataskyddsombud ftjr kommunstyrelsen från och
med den I januari2}2l

att anmäla beslutet till Integritetsskyddsmyndigheten

samt att uppmana övriga nämnder inom Köpings kommun attfatta likalydande beslut.
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Ks au $ 33 Dnr202Il34

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän att verkställa
uttag på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Förslag på bemyndiganden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga ftirtroendevalda och tjänstemän enligt ftireliggande ftirslag.

Ks au $ 34 Dnr 20201112 + 2021135

Delegationsra pport - Kom m u n led n i n gsförva ltn i n gen

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsftirvaltningen
december 2020 - januari 202I ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 35 Dnr 20201119

Coronainformation
Vård- och omsorg: få fall av smittade
Utbildning: 5 -7 bampå mellanstadiet har insjuknat. Högstadiet - delvis på distans

Regional nivå: något bättre smittläge, något fÌine på intensiwårdsavdelning.

Nationella besked om vad som gäller efter den 7 februari väntas.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Ks au $ 36 Dm20211

Skrivelse ti I I i nfrastru ktu rm i n ister an gående Mälarsjöfa rten
Förslag på skrivelse från Köpings kommun, Västerås stad och region Västmanland till
infrastrukturministern, med uppmaning om att Mälarsjöfarten måste få de fysiska
åtgärder och administrativa ftjrutsättningar som krävs für att artal ska uppffllas och
klimatmål nås, füreligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till skrivelse till infrastrukturministem.
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