SAM MANTnÄOESPROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

202r-0r-26
Kommunstvrelsens arbetsutskott

kl 09.00

-

Plats och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Annika Duàn (S)
Jonny Clefberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Tryee ry)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrígø deltagande

Sara Schelin

kommunchef
teknisk chef, kl 09.00-l 0.20
samhällsbyggnadschef, $ 1 3-14
planchef, $ 13-14
kvalitetssamordnate, $ 16-17
ekonomichef, kl 09.00- I 0.00
kanslichef, kl 1 0.50-1 1. 1 0

11.10

Christer Nordling
Gun Törnblad
Anita Iversen
Johanna Burén
Annelie Pettersson
Karin Sandborgh Taylor
Kajsa Landström

sekreterare

Paragraf t3 -24

Ola Saaw
Justeringens tid och
plats

Köping, Rådhuset, 2021-

01-28

anderskrifter
Selcreterare

Landström

l),û
Ordþrande

Justerande

aaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Orgøn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrüdesdstum

2021-0t-26

Døtumtör ansløgs

Dalumför

uppslittande

anslags nedtagande

Fönaringsp

løts

jör p roto kollet $fadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg

1 (6)

KOPINGS KOMMUN

SAM MANTRNOCSPROTOKOLL
Datum

2021-0r-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau$

13

Dnr20181282

Förnyat planuppdrag för fördjupningen av övers¡ktsplanen för Köpings
tätort
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06 18 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att
under nästa mandatperiod ta fram ftirslag till en fördjupning av översiktsplanen ftir
Köpings tätort.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen arbetar med att ta fram ftirslag till ftirdjupning av
översiktsplan für Köpings tätort. I april 2020 frädde ny lagstiftning om översiktsplan i
kraft. Kommunen har möjlighet attfa fram ftirdjupningen av översiktsplanen ftir
Köpings tätort enligt de äldre bestämmelsema, eller att ftirnya uppdraget så att det sker
enligt den nya lagstiftningen.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen rekommenderar att uppdraget fürnyas så att planprocessen sker under senaste versionen av plan- och bygglagen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ftirslag till flordjupning av översiktsplanen ftir Köpings tätort upprättas i enlighet
med ny lagstiftning.

Ks au $

14

Dnr 202lll7

Planuppdrag för Svarvaren 6
ABM Markentreprenader AB har inkommit med en begäran om planbesked, med
anledning av att de önskar möjlighet att uppftira en padelhall.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens bedömning åir att ge positivt planbesked. Syftet med
en ny detaljplan är att möjliggöra användningen idrottsändamål ft)r uppftirandet av en
padelhall och samtidigt göra detaljplanen mer flexibel.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ge positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan
samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan for fastigheten
Svarvaren 6 i syfte att möjliggöra uppftirandet av en idrottshall.

Protokollju

Utdragsbestyrkande
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Datum
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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

15

Dm20201495

Motion - Peka ut områden för bostadsbyggande i attraktiva strandnära
lägen (KD)
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med ftiljande ftirslag;
att kommunen snarast möjligt pekar ut ett antal områden ftir Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, sk LlS-områden, med syfte att där möjliggöra bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp motionen fiir behandling samt
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2020-10-20 att remittera medborgarftirslaget
byggnadsnämnden ftir yttrande.

till

samhälls-

Yttrande fran samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet foreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $

16

Dnr202lll8

Uppföljning av intern kontroll 2020, kommunstyrelsen
Enligt de kommunala riktlinjerna ska nlimndens internkontrollplan årligen ftiljas upp
och redovisas für nämnden.
Förvaltningens uppftiljning av granskningen ftir 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppñljningen av intern kontroll 2020

Ks au $

17

Dnr202lll9

lnformation om resultatet av Medborgarundersökning 2020 samt
Kommunens kvalitet i korthet 2020
Köpings kommun har under de senaste åren deltagit i SCB:s medborgarundersökning
samt Sveriges Kommuner och Regioners undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet.
Resultatet av 2020 års undersökningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.
Utdragsbestyrkande
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Datum

202t-0t-26
Kom mu nsty

re

lsens a rbetsutskott

Ksau$

18

lnformation om ny Finanspolicy
Ekonomichef deltar vid sammanträdet och informerar om arbetet med framtagande av
ny Finanspolicy ftir Köpings kommun.

Befintlig policy åir inaktuell och behöver uppdateras. Målsättningen åir att kunna presentera ett ftirslag till ny finansiell strategi och finanspolicy ftlr kommunfullmäktige på
junisammanträdet.
Arbetet bör ñregås av en analys, med syfte att hitta en finansiell strategi som ger en
effektiv hantering av Köpings kommuns langsiktiga finansiella situation sett ur ett
helhetsperspektiv. Analysen ska utmynna i en rekommendation ftir lämplig strategi i
upplåning, kapitalftirvaltning och hantering av pensionsåtagande, tillsammans med ett
ft)rslag till ny finanspolicy som innefattar samtliga dessa delar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$

Dnr202ll20

19

Ansökan om att få ta del av Trygghetsmiljonerna
Ett av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i samband med budgetbeslut for202l:
"Sedan tidigare finns ett så knllat Trygghetspaket, som bland annat anvdnds till
övervalwtingskameror och ungdomscoacher. Genom att dubblera paketet ger vi
möjlighet till ytterligare þrebyggande arbete och trygghetsskapande åtgArder fAr
att förhindra att mtinnisl<ar hamnar i socialt och ekonomish utanförskap. För att
ta del av Trygghetspaketet lvävs samverkan. DrirJör ges uppdraget till samtliga
nämnder och helagda bolag att tillsammans forma och genomfora idéer som
skapar ett långsiktigt vdrde för kommunens ínvånare, med barn och unga i fokus.
Inte minst vill vi se insatser som bidrar tiil ökúd nrirvaro, trivsel ochfArbanrade
resultat i skolan."

I en gemensam ansökan från kultur- och folkhälsa, social- och arbetsmarknad,
utbildning och samhällsbyggnad, anhålls om 1 miljon kr ftir delfinansiering av
ungcoachverksamhete n 2021

.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrel sen besluta

att bevilj

a ungcoachverksamheten 1

Mkr från "Trygghetsmilj

on

emd' 2021

samt att inftir budget2022 inarbeta kostnader ftir ungcoachverksamhet i ordinarie
budget.

Utdragsbestyrkande
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Ksau$20

Dnr 20201656

Revis ions ra pport;

ranskn

G

i

n

g av överförmyndarverksam heten

Revisorerna i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammars kommun har
gemensamt genomfürt en fiirdjupad granskning av den gemensamma nÊimnden, Västra
Mälardalens Överfü rmyndarnämnd.
Föreliggande revisionsrapport har överlämnats
mäktige ftir k¿innedom.

till kommunstyrelsen och kommunfull-

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

21

Dnr2020ll35

Delegationsrapport, sam häl lsbyg g nadsförvaltn i n gens markenhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under december 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

22

Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemin vid sammanträdet.
Elevluncher på stan pågår även denna vecka.
Diskussion kring skyddsutrustning i skolan
Gymnasiet delvis på distans, troligtvis fram till påsklovet

Vård- och

omsorg:

Utbildning:

- 5 brukare på ett boende smittade
- Bra tillgang på skyddsutrustning
- Arbetar med planering och riskbedömningar

Kultur- och folkhälsa: - Öppnat upp utomhusanläggningar ftir idrottsutövning ftir
barn/unga l5 år och yngre.

Målbild:

Minska smittspridningen samt bistå vid planering av vaccinationer.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
Protokolljuste

ft

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-0r-26
Kom m u nstyrelsens arbets

utskott

Ksau$23

Dnr20201227

Tillfällig justering i Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel
Gällande lokala ordningsfüreskrifter fiir torghandeln beslutades2}lT-}s-2g och sedan
dess har Coronapandemin ändrat ftirhållandena für detaljhandeln. Tekniska kontoret
ftireslogs därftir i juni2020 en tillftillig justering av 5 $ i de lokala ordningsfloreskrifterna ftir torghandel. Den 5 $ anger tider ftir ftirsäljning på Centrumtorget i Kolsva samt
Stora torget och Hökartorget i Köping.

ftirändringar ftireslo gs infü r kommunstyrelsen 2020 -0 6 -0 4
Försriljning på Stora torget och Hökartorget i Köping samt Centrumtorget i Kolsvafår
bArja tidigast kl. 08.00 måndag - lardag. Försciljningen skn sluta senast kl. 20.00
måndag -fredag och på lördagar senast kl. 14.00.
Fö lj ande

Kommunstyrelsen beslutade 2020 -06-04
att anta füreslagna tillfrilliga justeringar i 5 $ i de lokala ordningsftireskrifterna ftjr
torghandel, med ftiråindringen att ftirsäljningen på lördagar ska sluta senast kl 20.00
att den tillfÌilliga justeringen gäller under perioden 2020-06-08 -2020-10-31
samt att innehavaren av saluplats är skyldig att hålla rent och städat vid upplåten
saluplats.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ftirlänga ovanstående tillfÌilliga justering i Lokala ordningsftireskrifter för
torghandel, att gälla till och med 2021 -1 0-3 I
samt att uppdra till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att se över Lokala
föreslcrifter þr torghandel i syfte att göra reglerna ftir torghandel mer generösa.

Ks au $

24

Dnr 20211

Ny konstfrusen isbana iKöping
Kanslichefen deltar och redogör für planemapä att ta fram 2 olika ft)rslag på ny
konstfrusen isbana och specificera de kostnadsdrivande komponenterna inför politiskt
ställningstagande.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunledningsfiirvaltningen att arbeta vidare med ärenden enligt vid
sammanträdet skisserade riktlinj er.

Utdragsbestyrkande
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