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Plats och tíd

Beslutande

Ovrigø deltagande

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Ordfarande

Justerande

Rådhuset, Köping, kI09.00 - 10.10

Annika Duàn (S)
Jonny Clefberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Göran Eriksson (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Annelie Pettersson
Gun Törnblad
Mikael Norman
Kajsa Landström

Jonny Clefberg

Köping, Rådhuset, 2021 - OZ - 17

Selveterare sa Landström

ordfürande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ersättare

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
samhallsbyggnadschef, $ 37-3 I
mark- och exploateringschef, $ 37-38
sekreterare

Paragraf 37 - 42

I\

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrddesdutum

DatumJiir anslags
uppslittønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-t6

2021-02- l& Døtumför
ønslags nedtagande

Fö mørÍngsp lats fö r proto kol/e/ g1¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

sa Landström

202r-03-t7
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Ksau$37 Dnr 2021/59

Förvärv av del av fastigheten Köping Försäljaren 2

Köpings kommun har erbjudits fürvärva del av fastigheten Köping Försäljaren 2

(Ringvägen 74-76) av nuvarande ägare, Trophi Köping AB, for en köpeskilling om
12 000 000 kronor.

Ett ftjrvärv av del av aktuell fastighet skulle ge kommunen möjlighet att utveckla
handelsområdet i enlighet med rekommendationerna i översiktsplanen och på sikt
tillgängliggöra området Marieberg, nolr om aktuell fastighet.

Förslag till köpeavtal ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkåinna ñreliggande köpeavtal genom vilket Köpings kommun ftirvärvar del av
fastigheten Köping Försäljaren 2 für en köpeskilling om 12 000 000 kronor

samt att hnansiera ftirvärvet via kommunstyrelsens investeringsreserv.

Ksau$38 Dnr 2021142

Reservation av tomtmark, Plåtslagaren 1 samt del av Strö 4:2, vid
Kramstagatan
Mintec Paper AB söker mark ftir att kunna bygga och större for att flytta ihop sina
verksamheter och expandera. Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att
Plåtslagaren 1 samt del av fastigheten Strö 4:2, totaltzl000 kvm, reserveras fiör
Mintec Paper AB.

Reservationen ger Mintec Paper AB möjlighet att under sex månader vidare
undersöka möj ligheterna att genomftira byggproj ektet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna reservation av fastigheten Plåtslagaren I samt del av fastigheten Strö 4:2,
totalt2l000 kvm vid Kramstagatan,till Mintec Paper AB.

Protokollj usterarnas sign ,.":U
(-)

Utdragsbestyrkande
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Ks au g 39 Dnr 20201494

Medborgarförslag - inför porrfr¡ verksamhet i kommunens skoror
Katarina Eriksson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att
kommunen inftir porrfri verksamhet i kommunens skolor genom;

1. Åldersanpassad porrkritisk undervisning och samtál
2. Porrfilter/tekniska lösningar
3. Porrfri policy

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget för
behandling samt remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2020 - | 0 -20 att remittera medborgarñrslaget till
utbildningsnämnden fiir yttrande.

Yttrande fran utbildning snämnden fiireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att forklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokolljuste rarnas s Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 40 Dnr 2021152

Upphandlingsärende; leverantör av sju personbilar
Köpings kommun har avropat sju (7) nya personbilar, enligt kategorisering av SKL
Kommentus Inköpscentrals ramavtal "Fordon 20I 8" .

Avropet har genomfürts som en fürnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Fordon 2018", i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, (SFS 2016:1 145).

Vid anbudstidens utgång, 2021-01-28, hade ett (1) avropssvar inkommit.

Kvalificering och utvärdering av avropssvaret har genomfürts enligt avropsfürfrågan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Möller Bil Sverige AB som leverantör av sju (7) nyapersonbilar

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen som omedelbart justerad

/l

Annika Duàn
ordfiiranden

J

Protokolljustera rnas sign Utdragsbestyrkande
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Ksau$41 Dnr20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och seruice till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport från social- och arbetsmarknadsnämnden, kvartal 4 2020, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 42 Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om pandemiläget vid sammanträdet.

Lugnt och stabilt läge i Köping.

Partiell distansundervisning ñr högstadiet fram till sportlovet.
Stor del av personalen inom vård- och omsorg som arbetar nära brukar har
erbjudits vaccin
God tillgång på skyddsutrustning.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


