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Datum

2020-09-22
KommunsWrelsens arbetsutskott

kl 09.00 - 10.30

Plats och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas T.ygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Ovríga deltøgande

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
kanslichef
social- och arbetsmarknadschef, $ 238
enhetschef, Kultur och Folkhälsa, $ 238

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Karin Sandborgh Taylor
David Schanzer-Larsen
Pernilla Einan
Thomas Hoffmann
Linda Eriksson
Christina Schyberg
Kajsa Landström

Justerare

säkerhetssamordnare, $ 238

miljöchef, $ 239
ekolog, ç239
sekreterare

Paragrøf 238-244

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2020- 0q - 24

Justeringens tíd och
plats

Underskrìfter
Selveterare

OrdJbrande

Justerande O

ANSLAGSBEVIS
orgøn

Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammuntr¡idesdøtum 2020-09-22

ansløgs
uppslittønde

DatamÍöt

Datumför

F ö rvøríngsp løß fö r p ruto

ansløgs nedtagande

kollet $¡aflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Bjömberg
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Dnr 20201

Trygg hetsskapande arbete, i nformation
Representant für social- och arbetsmarknadsftirvaltningen och kultur- och folkhälsa
samt kommunens säkerhetssamordnare deltar vid sammanträdet och redogör für
kommunens trygghetsskapande insatser.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

239

Drc 20201

Västman lands Naturvårdsplan, i nformation
Samhällsbyggnadsfürvaltningen deltar vid sammanträdet och informerar om länets
Naturvårdsplan och ftirvaltningens förslag på nomineringar till Naturvårdsplanen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au 5

240

Medborgarförslag

Dnr 20201267

- sänk hastigheten

på delar av Barnhemsgatan

Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen sänker hastigheten på Barnhemsgatan till 30 km/t mellan Ägärdsgatan
och Torggatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2020-08-1 I att remittera medborgarftirslaget
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

till

till Västra

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokollju

"w^1 sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Drtr 20201268

-

cykelbana mellan Köping och Munktorp

Frida Uppsäll har lämnat in ett medborgarftirslag 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.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget
behandl ing samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslut ade 2020 -08 - 1 1 att remittera medborgarförslaget
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

till

till Västra

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fürklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au ç

242

Dnr 20201135

Delegations rapport, sam häl ls byg g nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under juni, juli och augusti 2020 ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

243

Dnr 20201

Goronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i coronapandemin.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20201437

Kristinelunds sportfält - Bandyplan
Bandyplanens kylanläggning, som inte längre är i bruk, innehåller cirka 7,5 ton
ammoniak. För att eliminera säkerhetsrisken behöver ammoniaken tömmas ur
anläggningen. Beräknad kostnad: ca 150 000 kronor.

I bandyplanen finns cirkaT mil rör. Kostnaden für en ny kylanläggning är bland annat
beroende av om de befintliga rören kan ligga kvar eller om de behöver tas bort. För att
kunna göra en bedömning av kostnaden ftjr en ny kylanläggning bör det därftir utredas
huruvida rören kan ligga kvar eller inte.

Av de 2,5 miljoner kronor som beviljades 2015 ftir att installera ett nytt hög- och
lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm återstar ca 1,2 Mkr.
Arbetsutskott beslutad e 2020 -08-25
- att uppdra åt kultur- och folkhälsoftirvaltningen att ombesörja tömningen av
ammoniak i nuvarande kylsystem
- att utreda om befintliga rör till kylsystemet kan lämnas kvar eller om de måste tas bort
- att återstående del av de medel som beviljades 2015 ftir att installera ett nytt hög- och
lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm, får användas für aweckling av nuvarande kylanläggning
- samt att återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott när tömningen och utredningen kring rören genomfürts.
,Å,terrapport:

Befintliga rör till kylsystemet måste tas bort.
Upphandling av entreprenör för borttagande av rören pägät.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj

sig

Utdragsbestyrkande
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