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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Plots och tíd

Beslutande

Ovrígø deltagønde

Justerøre

Justeríngens tìd och
plats

Underskrìfter

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sømmantrödesdotum

DøtumJör anslags
uppsãttønde

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.20

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2020- 04 -Zl

Selveterare sa Landström

Justerande Ola Saaw

ordftirande
vice ordft)rande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21

LCIzo -Cq,7l DøtumfÌir
ansløgs nedtøgønde

Pørøgrøf 120-126

Fönoríngsp lats fö r p roto kottet gfaflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg

'Lozo -oS- /g
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KommunsWrelsens arbetsuts kott

Ks au $ 120

Nybyggnation av förskola i Munktorp
Ärendet utgår

Dnr 20191651

Ks au $ 121 Dnr 20201

f ud_ogtfcirs lag 2021, sam häl lsbyg g nadsförva ltn i ngens mark- och
fastighetsenhet
Ärendet utgår.

Ks au S 122 Dnr 20201t55

Medborgarförslag - fl er papperskorgar
Hillevi Tammaru har ltimnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att
kommunen sätter upp fler papperskorg ar, gärnamed källsortering.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelseñ.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarfürslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB fttr
yttrande.

Ks au $ 123 Dnr 20201156

Medborgarförslag - skatepark utomhus
Charlie Vrbanc har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
bygger en skatepark utomhus.

Kommunfullmfütige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget tili kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till kultur- och folkhälsonåimnden ftir att utreda
ftirslag till utformning och placering av en skatepark, beråikning av kostnad samt
undersöka bidragsmöj ligheter.

Protokollj usterär¡as

Ml
sig Utdragsbestyrkande
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Med borgarförslag - tids beg ränsade farth i nder på Malmönvägen
Bengt Larsson har låimnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
sätter upp tillfÌilliga mobila farthinder ftir att öka säkerheten på Malmönvägen vid
Mellanbadets parkering under sommaren.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarfiirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarforslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir
yttrande.

Ks au $ 125 Dnr 20201119

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Fokus på kontinuitetsplanering och skyddsutrustning framftir allt inom äldreomsorgen.

Vård- och omsorg: - anstråingt läge
- sjukfranvaron ökar
- bekräftade fall inom boenden och hemtjänst
- tappar vikarier
- bemanningsenhetema i kommunen slås samman
- ftirstärkning på HR - rekrytering
- smittskyddsdiskussion inom hemtjänst pågår

utbildning - några fall bland vårdnadshavare
- stegvis återgang till undervisning på Ullvi
- ökat behov av "nattis"
- om sommarsemester utgår ñr ft)retag - ökat behov av ftirskola

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen

Protokollju Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 126 Dnr

Kröcklingebron
Bron är utdömd vid besiktning och avståingd sedan dess.

Teknisk chef redogör ftir investeringskostnad ftir utbyte av bro, arsdygnstrafik samt
altemativa restider utan bro.

Förståirkning av befintlig bro für fortsatt gång- och cykeltrafik: ca l-2 Mkr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen

Protokol liusterarnas

ffit
sign Utdragsbestyrkande


