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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Plats och tíd

Beslutande

Ovriga deltagønde

Justerøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.00

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Sara Sjöblom (V)
Maria Liljedahl (SD)

Jan Häggkvist
Christer Nordling
Thomas Karlsson
Jonny Clefberg
Conny V/ood
Gun Törnblad
Kari Anttila
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2020- ç{5 - ¡q

Salomonsson

ordftirande
vice ordftirande
ledamot
ersättare
ledamot

ekonomichef
teknisk chef
utbildningschef, $ 153
ordf kultur- och folkhälsonämnden, $ 155
kultur- och folkhälsochef, $ 155
samhällsbyggnadschef, $ 155
fastighetssamordnare, $ 155
sekreterare

Pøragraf 153-155

Selveterare

OrdfÒrande

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrlidesdatum

DatumJör anslags
uppsütlønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-r9

Døtumft)r
ønslags nedtøgønde

Fö rvøringsp lats fi) r p roto kol/e/ g1¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Kom relsens arbetsutskott

Ks au $ 153 Dnr2020lll9

Coronainformation och lägesrapport
Skolchefen informerar om hur studenten planeras ftir avgångsklasserna den 12 juni

Ekonomichef informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Nationellt
30 317 sjukdomsfall
I 853 intensiwårdade
3 698 avlidna

Regionen
Inga nya sjukdomsfall i Västmanland under gårdagen.

Lokalt
. Måttlig påverkan på helheten.
. Oro i personalgrupperna kring tillgången på skyddsutrustning, smitta på arbetsplatsen

samt kring vilka arbetsuppgifter som väntar vid de tillftilliga placeringarna.
. Bra läge kring tillgång på skydds-material.

Pågår: planering für bemanning i sommar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 154 Dnr 20201

Delegations ra pport, sam häl lsbyg g nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under apÅI 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 155 Dnr2020l

Förstudie Karlbergshallen, uppdrag
Etapp 1: Fler åskådarplatser (800 st) - pågår.

Utredningsbehov: möjlighet att tekniskt bygga ut hallen på baksidan samt flytta entrén till
södra gaveln

Arbetsutskottet efterfrågar ftirslag på hur en ombyggnation skulle kunna se ut och
berËiknad kostnad ftir utbyggnationen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsftirvaltningen att i samarbete med kultur- och folk-
!älsgftirvaltningen genomfüra en fürstudie av ovan beskrivna ut- och ombyggnation av
Karlbergshallen samt beräknad kostnad ftir byggnationen.

Protokollju Utdragsbestyrkande


