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Ks au $ 302 Dnr 20191

Mål för Köpings kommun 2020-2027

Förslag till Mål lor Köpings kommun 2020-2027 skickas separat.

Ks au $ 303 Dnr 2019/550

Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2019-10-22, $ 260, och beslutade

att antakommunledningsft)rvaltningens ftirslag till avgifter gällande utlämning av
allmän handling

att respektive fürvaltning informerar den som begär ut handling om att avgift tas ut vid
forfrågan samt hur avgiften skall betalas

samt att beslutet ska ffiljas upp om ett år.

Efter arbetsutskottet behandling har kommunledningsftirvaltningen bett att fä tillbaka
ärendet ftir juridiska kontroller och redaktionella justeringar.

Omarbetat forslag på Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar foreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att anta kommunledningsftirvaltningens omarbetade ftirslag till avgifter vid utlämning
av allmåinna handlingar att galla från och med den I januari2020

att respektive ftirvaltning informerar den som begär ut handling om att avgift tas ut vid
ft)rfrågan samt hur avgiften skall betalas

samt att beslutet ska ftljas upp efter ett år.

Ks au $ 304 Dnr 2019137

Avfaf lstaxa 2O2O med stegvis höjning av grundavgiften àr 2021 och år 2022
Förslag till avfallstaxa ftir Köpings kommun 2020, med stegvis höjning av grundavgiften
är 2021och år 2022, från Vafab Miljö Kommunalftirbund ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ft)rslag till avfallstaxa für Köpings kommun 2020, med stegvis
höjning av grundavgiften är 2021och år 2022.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 305 Dnr 20191

Renhållningsföreskrifter för Köpings kommun
Förslag till Renhållningsföreskrifter frir Köpings kommun, att gälla från och med2020,
från Vafab Miljö Kommunalfürbund, ftireligger tillsammans med en sammanställning av
milj ökontorets synpunkter.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande förslag till Renhållningsftireskrifter ftir Köping kommun att gällafrän
och med den 1januari2020.

Ks au $ 306 Dm 20191

Remiss; ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om skydd mot ¡nternationella hot mot människors hälsa
Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade ftireskrifter och allmänna råd om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:8) ftireligger till-
sammans med miljökontorets ftirslag till remissyttrande.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom miljökontorets fürslag till remissytrrande.

Ks au $ 307 Dnr 20181665

Motion, inför lagliga graffitiväggar i Köping
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med ftiljande ftirslag;

- att kommunfullmäktige tar fram ftirslag på lämpliga platser i Köpings kommun ftir att
upplåta väggar ftir laglig graff,rti.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-09 att remittera motionen till kultur- och folkhälsa att i
samarbete med kommunlednings-ftirvaltningen yttra sig över motionen.

Yttrande från kultur- och folkhälsonämnden ft)religger.

Protokolljusterarnas sign
I

I
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Ks au $ 308 Dnr 20191

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun samt avgifter för
användning av offentlig plats, förslag till revidering
Gällande Allmänna lokala ordningsfüreskrifter ftir Köpings kommun antogs av kommun-
fullmäktige i juni2007, $ 58, och avgifterna ftir användning av offentlig plats antogs 2001

I ftireliggande ftirslag har tekniska kontoret uppdaterat de lokala ordningsftireskrifterna
utifran lagliga och administrativa skäI.

Översyn av avgifterna har resulterat i ftjreliggande ftirslag till justering av taxan.

Arbetsutskottet beslutade 2019-ll-I2 att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 309 Drtr2}lØ

Trafikfråga, information
Tekniska kontoret redogör für ärendet vid sammanträdet.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


