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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Pløts och tid

Beslutande

Ovríga deltøgande

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.20

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
CamillaNilsson
Kajsa Landström

Maria Liljedahl

Köping, Rådhuset, 2020-Ut -14

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
teknisk chef
näringslivschef, $ 113

sekreterare

Parøgraf 109-113

Selveterare SA

Ordfarande Salomonsson

' l/f'^ (fu>'-
Jus ter ande N,ffii; LiLË #l

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrüdesdøtum

Dalumför ansløgs
uppsüttande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-07

Datumför
anslags nedtøgønde

Fö rvafingsp luts Í¡i r pruto kol/e/ $f ¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg
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Ks au $ 109 Dnr2020l

Drift bud getu ppfölj n i n g efter mars må nads utfal I

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

Efter tre månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 4,8 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 110 Dnr2020l

Arsstämma2020, Västra Mälardalens Energ¡ och M¡l¡ö AB
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB kallar till arsståimma tisdagen den 28 april
2020, i KS-salen, Rådhuset (efter avslutat KSau)

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning for 2019.

Kommunens ombud vid bolagets ståimmor under 2020 är Carl-Inge V/estberg (S) med
Iviín Czitrom (L) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning lor 2019 med resultat- och balansräkning samt bevilja
styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet ftir 2019 åtrs räkenskaper och
ftirvaltning

samt att i övrigt vid stämman tillvaratakommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 111 Dnr 20201

Fören i n gsstäm ma 2020, Kom m u n i nvest ekonom isk föreni ng
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ftirening kallas till ftireningsstämma torsdagen
den 16 april2020 klockan 14.00 över internet i ett digitalt mötesformat.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning och koncernredovisning ftir 2019.

Kommunens ombud vid ftireningens ståimmor under 2020 är Elizabeth Salomonsson med
Roger Eklund som ersättare, vilka båda har anmält ftirhinder. Arbetsutskottet beslutade
2020-03-03 att bemyndiga Jan Häggkvist att representera Köpings kommun vid Kommun-
invests ftireningsstämma den 16 april2020.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge ombudet i uppdrag

att vid ståimman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 112 Dnr 20201

Rapport från Mälardalsrådet; Bristen på samhällsbyggare inom
i nfrastru ktu rsektorn.
Mälardalsrådets nya rapport "Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektom"
ftireligger.

Rapporten visar hur bristen på samhällsbyggare slår mot regeringens infrastruktur-
satsningar och riskerar att fürsena projekt på kommunal och regional nivå.
Kompetensbristen beräknas kosta samhället 15-25 miljarder under den kommande
tioårsperioden. Rapporten presenterar även konkreta ftirslag på hur kompetensfür-
sörj ningen kan stärkas i Stockholm-Mälanegionen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 113 Dnr 20201

Goronai nformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Länet: lT2konstateradecoronasmittade
32 personer på sjukhus, varav 9 på intensiwård

9 personer avlidna

Köping: Läget stabilt.
Säkerställer resursplanering/bemanning inom samhällsviktiga verksamheter.
20 o/o fränvaro
Kommunikation på andra sprfü
Bevakning på oro/våld i nära relationer

Särskilda insatser för de lokala företagen
Avgifter och fakturor till Köpings kommun
Möjlighet ft)r füretag att ansöka om anstånd med att betala avgifter, hyror och fakturor till
Köpings kommun eller kommunala bolag.

Möjlighet för leverantörer att få betalt tidigare av kommunen
Kommunen erbjuder att tidigareläggabetalningsdatum für fakturor från leverantörer med
start den 1 april.
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Utese¡veringar och butiker

{-yelftentir markupplåtelse tas bort och det finns möjlighet att omgående ansöka om
tillstand für en uteservering.
Butiker Ër ha ftirsäljning utanftir sina butikslokaler utan att betala någon avgift. Varje
butik har ansvar für att tillgodose tillgänglighet och säkerhet.

Tillsyn
Kommunen drar ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen
och miljöbalken.

Arrangemang
Bokade affangemang kommer kommunen i möjligaste mån skjuta fram istället ftir att
avboka.

Förslag på ytterligare stödåtgärd: erbjuda kommunens gymnasieelever mat från
lokala restauranger
Erbjuda gymnasieelever med distansutbildning, folkbokftrda i Köpings kommun, att
via QR-kod (eller kuponger) hämtalagadmat från lokala restauranger. En portion mat
per dag mellan kl 11.00 och 13.00 mot uppvisande av QR-kod och skollegiìimation.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

att godkrinna såirskilda insatser ftir de lokala füretagen

samt att erbjuda kommunens gymnasieelever lagad,mat från lokala restauranger enligt
ftireliggande ftirslag.
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