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Dnr 20201

Gestaltningsprogram för Köpings centrum, uppdrag
Upprustning av Stora gatan i etapper planeras och har påbörjats vid Karlsdals torg.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB anser att
det finns behov av attta ett helhetsgrepp om upprustningsprojektet.
Regelbundna avstämningar/återkopplingar
framtagningen av programmet.

till

arbetsutskottet ska genomfüras under

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsftirvaltningen att i samarbete med Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB utarbeta ett gestaltningsprogram ftir Köpings centrum.

Ks au $

70

Dnr 2019138

Avfa I ls pla n 2020-2030, rem issyttrande
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar fiir att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmåiktige i varje
medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.
Förslag
2019.

till Avfalls plan 2020-203 0 remitterades till medlemskommunerna under våren

Arbetsutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut föreliggande ftirslag till Avfallsplan
2020-2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalftirbund i minst fura
veckor under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen
till samhällsbyggnadsnämnden ftir yttrande
Vafab Miljö Kommunalförbund har översänt reviderad Avfallsplan till kommunen ftlr
granskning och komplettering med de mål och åtgärder kommunen avser arbeta med für att
ftirebygga och begränsa nedskräpningen.
Arbetsutskottet beslut ade 2020 -02-l
Förslag

till

I

att bordläg ga ärendet.

yttrande skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftireliggande yttrande över det reviderade fürslaget till Avfallsplan.

Protokollj uste¡ar¡as srgn

wt {rb

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20191

Förvärv av Forum, köpeavtal
Köpings kommun har erbjudits ftirvärva Drotten 6 (Forum) av Köpings Godtemplares
byggnadsftirening. Kommunen lämnade 1984 ett ränte- och amorteringsfritt lån samt
kommunal borgen ftir lan vid en om- och tillbyggnation. Samtidigt garanterades medel ftir
driften av lokalerna i minst 30 år, vilket har fortsatt till idag. Forum Èir en del av Köpings
kommuns kulturutbud och utgör möjligheter für verksamheter att hyra lokaler.
Förslag till köpekontrakt ftir ftirvåirv av fastigheten Drotten 6 ftireligger tillsammans med
besiktningsprotokoll och skuldebrev.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande fiirslag till köpekontrakt avseende fürvärv av fastigheten
Köping Drotten 6 (Forum).

Ksau$72
Driftbud getu ppfölj

g efter februari månads utfal I
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftljning ñr Köpings kommun
efter februari månads utfall presenteras vid sammanträdet.
n in

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på 2,0 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $

73

Dnr 2018/408

Motion, ompröva beslutet om kommunalt VA rörande Norr Mälarstrand
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag;
- att beslutet om kommunalt VA till Non Mälarstrand rivs upp
- att en ny utrednings görs ftir att ta fram bästa möjliga lösning ftir fastighetsägama till
en rimlig kostnad
- att möjligheten till särtaxa skall beaktas om nytt beslut läggs fram om kommunalt VA
- att om kommunalt VA ftireslås i ny utredning ta fram kostnader für marklagd ledning
für anslutning av fler fastigheter på väg ut till Stäudd/Dåvö.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.
srgn

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att remittera motionen
yttrande.

till tekniska kontoret für

2018-11-06: Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.
Arbetsutskottet beslutade 2018-11-06 att bordlägga motionen i awaktan på domstolsbeslut.
Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen
Energi och Miljö AB ftir ftirnyat yttrande.

till Västra Mälardalens

Förnyat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ñreligger.

Arbetsutskottet: förslag och beslutsgång
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Maria Liljedahl bifall till motionen.
Roger Eklund, med stöd av Ola Saaw, yrkar avslag på motionen.
Ordftjranden frågar efter ledamötemas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner Eklunds
forslag antaget.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ksau$74

Drr

20191340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce t¡ll v¡ssa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen for vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapport ft)r kvartal 4,2019 från social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokollj usterarnas si gn

f,

I

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20201

Delegationsrapport, kom m u n led n i n gsförvaltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsftirvaltningen under
j

anuari och februari 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

76

Dnr 20201

Coronavirus, ¡nformat¡on
Kommunledningsftivaltningen informerar om hur och var Köpings kommun informerar om
coronaviruset.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokol

sign

Utdragsbestyrkande
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