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Kom relsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutønde

Ovrigø deltagønde

Justerare

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 09.55

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

Jan Häggkvist
Christer Nordling
Karin Sandborgh Taylor
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2020-08 -ll

Paragrøf 190-199

ordfürande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

ekonomichef
teknisk chef
kanslichef
sekreterare

Selcreterare Kajsa Landström

Ordförande Salomonsson

Justerande

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammøntrtidesdstum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-t 1

Døtumför anslags Datumför
appsättande ansløgs nedtagande

F ö naringsp lats ft)r p roto kol/el $1¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au $ 190 Dnr20201409

Bostadsförsörj n i ngsplan 2025 för Arboga kom m u n, rem iss
Arboga kommun har översänt ftirslag pä Bostadsforsorjningsplan 2025 ftr Arboga
kommun på remiss.

Samhällsbyggnadsftirvaltningens fiirslag på yttrande fiireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till yttrande som svar till Arboga
kommun.

Ks au $ 191 Dnr 20201155

Medborgarförslag - fler papperskorgar
Hillevi Tammaru har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
sätter upp fler papperskorgar, gama med källsortering.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet be slut ade 2020 -0 4 -2 | att remittera medborgarftirslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftjr yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet floreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ñreliggande yttrande

Ks au $ 192 Dnr20201263

Motion, nysatsn¡ng på odlingslotter i Köping
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med ftiljande
ftirslag;

att Köpings kommun fürbereder ftr ytterligare ett område med odlingslotter eller
kolonilotter i kommunen

samt att i samband med den beslutade ombyggnationen av odlingslotterna i Sylta
ordna med bättre vattenförsörjning, utökade parkeringsmöjligheter samt iordning-
ställande av en snygg avskärmning av området med staket, plank eller planterad
häck mot E 18.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden ftir yttrande.

Ks au $ 193 Dnr20201264

Medborgarförslag - elförsörining av elrullstol/permobil i Köpings
kommun
Ullrich Lütje har låimnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
ordnar en plats för laddning av batterier i elrullstolarþermobiler, t ex på Stora
Torget.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir
yttrande.

Ks au $ 194 Drr20201267

Medborgarförslag - sänk hastigheten på delar av Barnhemsgatan
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att
kommunen sänker hastigheten på Bamhemsgatan till 30 km/t mellan,Â.gärdsgatan
och Torggatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir
yttrande.

Protokollj "w'""j Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 195 Dnr20201268

Medborgarförslag - cykelbana mellan Köping och Munktorp
Frida Uppsäll har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om att kommunen gör
det säkrare ftir cyklister och andra motionärer genom att medfinansiera ett bygge av en
cykelbana mellan Köping och Munktorp.

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB frir
yttrande.

Ks au $ 196 Dnr2020l

Ordförandebeslut
Följande beslut, tagna i delegation under sommaren, ftireligger:

- Uppsägning av medlemskap i Filmpool Stockholm-Mälardalen.
- Avbrytande av upphandling av fürskolebyggnation i Munktorp

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au $ 197 Dnr2020l

Delegations rapport, Trafi kmynd i g heten
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom trafikmyndigheten gällande
transportdispens, dispens från lokala trafikftireskrifter samt lokala trafikftireskrifter
under perioden 2020-04-01 - 2020-06-30 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

erotoxotttus:::ffi'\ Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 198 Dnr2020l

Uppföljning av sommaren
o Skadegörelse/vandalisering nattetid.

Ätgärder: - samverkan med Polisen
- utökat antalet våiktare
- öppenvården inom social- och arbetsmarknad genomftir denna
vecka extra insatser.

o Lex Sara-anmälan inom vard- och omsorg.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 199 Dnr2020ltt9

Coronainformation och lägesrapport
Sommarstab: Ledning, kommunikation, säkerhet och personal.

Nedåtgående trend i Västmanland.
Ca 400 provtagnin gar I dag.
Beredda på nytt utbrott.

Region Västmanland arbetar ftir att kunna genomföra antikroppstester och efter-
strävar bl a att kunna häva besöksftirbudet inom omsorgen.

Skolstart: möten mellan låinets skolchefer och regionens bussansvariga.

Köpings kommun: - 2 fall av smittade bland personalen - låg nivå.
- skyddsmaterial finns.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande


