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Ks au $ 69 Dnr 20201

Gestaltningsprogram för Köpings centrum, uppdrag
Upprustning av Stora gatan i etapper planeras och har påbörjats vid Karlsdals torg

Samhällsbyggnadsftirvaltningen och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB anser att
det finns behov av att ta ett helhetsgrepp om upprustningsprojektet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsftirvaltningen att i samarbete med Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB att utarbeta ett gestaltningsprogram ftir Köpings centrum.

Ks au $ 70 Dnr 2019/38

Avfal lspla n 2020-2030, remissyttrande
Enligt Miljöbalken ska det für varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar for att ta fram Avfallsplan och Före-
skrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige i varje
medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Förslag till Avfall s plan 2020 -203 0 remitterades till medlemskommunerna under våren
20t9.

Arbetsutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut föreliggande ftirslag till Avfallsplan
2020-2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalfürbund i minst fura
veckor under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen
till samhällsbyggnadsnämnden for yttrande.

Vafab Miljö Kommunalftirbund har översËint reviderad Avfallsplan till kommunen ftjr
granskning och komplettering med de mål och åtgtirder kommunen avser arbeta med ftir att
ftirebygga och begränsa nedskräpningen.

Arbetsutskottet beslut ade 2020-02-l I att bordlägga ärendet.

Förslag till yttrande skickas separat.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftireliggande yttrande över det reviderade florslaget till Avfallsplan.

Protokolljustera rnas sign Utdragsbestyrkande
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Ksau$71

Förvärv av Forum, köpeavtal
Handlingar skickas separat.

Dnr 20191

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att

Ksau$72

Driftbud getu ppfölj n i n g efter februa ri månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter februari månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott/överskott mot budget
vid årets slut på,{x Mkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna rapporten.

Ksau$73 Dnr 2018/408

Motion, ompröva beslutet om kommunalt VA rörande Norr Mälarstrand
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftrslag;

- att beslutet om kommunalt VA till Norr Mälarstrand rivs upp
- att en ny utrednings görs ftir att ta fram bästa möjliga lösning ftir fastighetsägarna till

en rimlig kostnad
- att möjligheten till särtaxa skall beaktas om nytt beslut läggs fram om kommunalt VA
- att om kommunalt VA ftireslås i ny utredning ta fram kostnader ftlr marklagd ledning
ftir anslutning av fler fastigheter på väg ut till Stäudd/Dåvö.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-06-18 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att remittera motionen till tekniska kontoret für
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftirelåg.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-06 att bordlägga motionen i awaktan på dom-
stolsbeslut.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftjr ftirnyat yttrande.

Förnyat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Ksau$74 Drtr 20191340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 4,2019 från social- och arbetsmark-
nadsnämnden ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 75 Dnr 20201

Delegations rapport, kom m u n led n i ngsförvaltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsftirvaltningen under
j anuari och februari 2020 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet be slutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


