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Pløts och tid
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Roger Eklund (S)
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rÖpINGs KoMMUN

SAM MANTNAOESPROTOKOLL
Dalum

2020-05-t2
Komm

u

nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

144

Dnr

Energirådgivning och CEK, lägesrapport
Samhällbyggnadsftirvaltningen informerar om åirendet vid sammanträdet.
Oberoende, kostnadsfri energirådgivning i Köping, Arboga och Kungsör.
50 Yo finansiering från Energimyndigheten i treårsperioder, 2018-2020.

CEK - Coach ftir Energi och Klimat riktat mot små och medelstora ftiretag.
Energibesparingsprojekt t o m 2020-06-30 finansierat av EU.
Energirådgivaren slutar sin anställning i slutet av maj.
Energirådgivning jul-dec2020; köp av tjänst från Energikontoret.
Ej aktuellt att fortsätta CEK

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

145

Drr

20201

Bud getförslag 2021, sam hällsbygg nadsförvaltn i n gen, mark och fasti ghet
Samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och fastighetsavdelnings budgetftrslag infor 2021
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlåimna ftirslaget till budgetberedningen.

Ks au $
Budg

146

etfö rs

I

a

Dnr 20201

g 2021,

ko m m u n I ed n i n g sfti rva tn
I

i

nge

n

Kommunledningsftirvaltningens budgetft)rslag inför 2021 forcIigger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna fürslaget till budgetberedningen.

Protokollju
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Utdragsbestyrkande
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KÖPINCS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-05-r2
u

nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

147

Dnt 20201

Regional utvecklingsstrateg¡ 2030, RUS
Förslag till Regional unecklingsstrategi 2030 - ett livslcraftigt Vdstmanland genom hållbar
utv

ec

kl

ing ftireli gger.

Syftet med strategin är att fortsätta utveckla Västmanlands låin till en konkurrenskraftig och
attraktiv plats ftiralla. En plats dåir man vill bo, leva och verka, etablera ftiretag eller
besöka.

Målområden: - ett välmående Västmanland
- ett tillg¿ingligt Västmanland
- ett nyskaPande Västmanland
Strategisk regional beredning beslutade 2020-04-03 att rekommendera länets kommuner
att ställa sig bakom ftireliggande fiirslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg
om covid-l9.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta
att ställa sig bakom ftreliggande ftirslag till Regional utvecklingsstrategi inklusive

tillägg om covid-l9

Ks au $

14S

Dm2020l

Arsståmma2020, Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB kallar till årsstämma måndagen den

18 maj 2020,

kl

1

1.00 på

Kungsörstorp, Kungsör.

Ärsredovisning ftir 2019 ftireligger.
Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2020 àr Elizabeth Salomonsson med
Börje Eriksson som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning innefattande balans- och resultaträkning
att godkänna styrelsens ftirslag till resultatdisposition
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet ftir 2019 års räkenskaper
och ftirvaltning.
samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

t."*",Ur*:ffij srgn
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Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRROESPROTOKOLL

KÖPINGS KOMMUN

Detum

2020-05-t2
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

149

Dnr2020l

a 2020, Mälarens vattenvårdsförbu nd
Mälarens vattenvårdsftirbund kallar till ftirbundsstämma

Arsstäm

m

Per Capsulam fredagen den 15

maj 2020.

ftir 2019 innefattande resultat- och balansräkning, ftirslag till årsavgifter samt verksamhetsplan 2020.

Vid stämman behandlas bl

a arsredovisning

Ombud vid ftirbundets ståimmor under 2020 ar Andreas Trygg (V) med David Rutström
(S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftjr 2019 ärs räkenskaper och ftirvaltning
att godkänna füreslagna årsavgifter for 2020
att godkänna ftireslagen verksamhetsplan for 2020
samt att i övrigt godkänna stämmoprotokoll Per Capsulam.

Ks au $

150

Dnr 20201

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce till v¡ssa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen fìir vard och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 1,2020 från social- och arbetsmarknadsnåimnden fü religger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.
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tâ

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRNOCSPNOTOKOLL

rÖpINCS KOMMUN

Datum

2020-05-12

arbetsutskott

Kommu

Ks au $

151

Dnr2020lll9

Goronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.
Sfafrsfk
Nationellt: 26 670 sjukdomsfall, I 738 intensiwårdade, 3 256 avlidna.
Regionalt: 868 konstaterat smittade,42värdas på sjukhus, 105 avlidna
Lokalt: 113 bekräftade fall.
Màlbild, Köping:
. Så långt som möjligt upprätthålla ordinarie verksamhet
. Klara perioder med större personella bortfall
. Följa nationella rekommendationer och direktiv

.

Minimera smittspridning med prioritet att skydda äldre och andra riskgrupper

lnriktning, regionen

1.

2.

Stärka vårdens kapacitet (både Regionen och kommunernas) på kort och lång sikt
Såikerställa att övrig samhällsviktig verksamhet i offentlig ftirvaltning ska kunna

3.
4.

upprätthållas (kontinuitet)
Mildra effekterna ftir Näringslivet och foreningslivet
Förebygga psykisk ohälsa

Köping
- Oro bland personalen p g a smitta och tillftilliga placeringar (prio 2).

- God tillgång

till

skyddsutrustning. Egen tillverkning på Tunadal.

visir är såikerställd kommer nya rekommendationer om ökad
användning av visir gå ut till flera verksamhetsområden.

- När tillgången av

- Studenten: kontakt har tagit med smittskyddsläkare inflor planering.
Prio 2-läget:
I steg I ftirflyttas ca 25 personer till kök, logistik, städ och vårdnära arbete.
Samtliga ftirvaltningar och bolag har bidragit.
Samarbetet med regionen fungerar mycket bra.

Arbetsutskottet efterfrågar uppftilj ningar inom ftilj ande områden:
Statistik på coronarelaterade extrakostnader fÌir kommunen hittills
Beslutade insatser für nåiringslivet: anstånd med hyror, elevluncher m m
--- redovisas på kommunstyrelsens Ekonomidag 2020-05 14.

-

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj
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Utdragsbestyrkande
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KÖPINGS KOMMUN

SAM MANTNAOTSPNOTOKOLL
Datum

2020-05-12

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $
Ham

n

152

Dnr

projektet, i nformation

Tvist med NCC sedan 2019. Köping har bestridit extra kostnader pâ20 Mkr i samband
med kajspontning. Kompromisslösning: 7 Mkr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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