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Fastighetsärende
Kommunledningskontoret m fl informerar om ärendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att informationen till protokollet.

Ks au g 45 Dnr 20201

Reservation av mark inom detaljplan för del av Nibble industriområde
Köpingsftiretaget Dalisi Invest AB har visat intresse für mark ftir nybyggnation inom
del av Reparatören 6, Nibble industriområde. Företaget planerar att bygga verksam-
hetslokaler med bl a butiker ftir utþrning. Reservation av mark ger füretaget möjlighet
att under sex månader vidare undersöka möjligheterna ftir att genomftira byggprojektet.

Den planerade verksamheten stämmer överens med detaljplan och kommunens
viljeinriktning i övrigt i områder.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna reservation av markområde inom detaljplan ftir Nibble industriområde ftjr
Dalisi Invest AB.

Ks au g 46 Dnr 20201

Förnyelse av borgensförbindelse Kommun¡nvest
Köpings kommun borgensåtagande till Kommuninvest måste ftirnyas med anledning av
preskription och Kommuninvests pågående arbete med samordning av medlemmarnas
borgensåtagande.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommun bekraftar att ingången borgensftirbindelse av den 14 november 2001
("Borgensftirbindelsen"), vari Köpings kommun ätagit sig solidariskt borgensansvar såsom
für egen skuld für Kommuninvest i Sverige AB:s ("Kommuninvest") ftirpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger ftireträda Köpings kommun genom att füreta samtliga
nödvändiga åtgärder ftir ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensftir-
bindelsen i ftirhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenåirer

att Köpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Köpings kommun den22
juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras ftlr det
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fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmama enligt Borgensft)rbindelsen, alltj ämt gäller

att Köpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Köpings kommun den22
juni 2011, vari Köpings kommuns ansvar ftir Kommuninvests motpartsexponering
avseende derivat reglerar, alltjämt gäller

samt att utse ekonomichefjan Häggkvist att ftir kommunens råikning underteckn a alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Ks au $ 47 Dnr 20t21

Tillståndsansökan kameraövervakni ng
Kommunledningsftirvaltningen redogör für ärendet vid sammanträdet

Ks au g 48 Drtr 20171654

Uppdrag: staty av Kalle "Köping" Gustafsson, information.
Kommunledningsftirvaltningen informerade 2019-10-22 omatt endast ett anbud inkommit
vid upphandling och att det anbudet inte motsvarade kraven. Upphandlingen avbröts
därftir. Nästa steg i processen var direktupphandling.

Kommunledningsftirvaltningen informerar om ärendet vid sammanträdet.

Ks au g 49 Dnr 20191401

Uppdrag: staty över Agda ösflund
Pernilla Rönnlund har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att uppfüra en
staty över Agda Östlund.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 19 -09 -3 0 att bifalla medborgarftirslaget.

Ks au g 50 Dnr 20191329

Delegationsrapport, sam hälls byg g nadsförvaltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfiirvaltningen
under december 20T9 och januari2020 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas sign
I
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Kurs- och konferensinbjud ningar
Inbjudan till Mälarting 7-8 maj 2020 i Eskilstuna ftireligger.
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