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Dnr 20201

Förslag om att undanta Stora Aspholmen från kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
Kommunens VA-grupp har, efter ftirfrågan från samfrilligheten på ön Stora Aspholmen,
undersökt möjligheten att exkludera ön från det kommunala verksamhetsområdet für
vatten och avlopp som beslutades av kommunfullmäktige 2016-11-28. Samftilligheten
anser att öns tillgänglighet och VA-standard är begränsad, vilket också bekräftats vid
milj öenhetens inspektion.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att minska befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp genom att exkludera
Stora Aspholmen.
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Dnr 20201

Kommuna¡t ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper,
rem¡ss
Köpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemoria om
Kommunalt ansvar ftir insamling och materialåtervinning av returpapper'

Förslaget i korthet
Förslaget innebär att producentansvaret für returpapper ska upphävas. Ansvaret for att
samla in och material återvinna returpapper läggs på Sveriges kommuner. Kommunerna
ska från den 1 januari2022 tillhandahålla ett system med tillgängliga insamlingsplatser
ftir att samla in utsorterat returpapper. Kommunerna ska se till att det returpapper som
samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas.
Förslag

till yttrande fran samhällsby g gnadsftirvaltningen föreli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsftirvaltningens ftrslag till yttrande om att
avstyrka promemorian.
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Dm2020l

Planuppdrag för fastigheten lnnerstaden 1:47 m fl i Köpings tätort
Central i Köping finns en outnyttjad ytapä ca 0,5 hektar. Området är detaljplanelagt 1946.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fiireslår en ändring i gällande detaljplan i syfte att
anpassa planen till nutidens idéer fiir bostadsutveckling i centrumnätaläge.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att åindra detaljplan ftir fastigheten Innerstaden I:47 m fl i syfte att skapa mer byggrätt än vad gällande detaljplan tillåter.
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Dnr 2020lll

Utöka fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun, skrivelse från

ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige ser att Köpings kommun har behov av fler öppna, inkluderande
fritidsgårdsverksamheter i syfte att främja en meningsfull fritid ñr alla unga som bor
i kommunen. Tillgåingligheten till fritidsgardarna behöver öka, exempelvis genom att
avsätta mer resurser för utökade öppettider och/eller fler fl'siska mötesplatser.

Ungdomsfullmfütige ftireslar att kommunstyrelsen utreder möjligheten att utveckla
och utöka den öppna fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun.
Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 att remittera ärendet
ftirvaltningen fü r utredning/yttrande.

till kultur- och folkhälso-

Yttrande fran kultur- och folkhälsonämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att önskemålet/behovet av att utöka fritidsgardsverksamheten beaktas och övervägs i
samband med budgetarbetet.
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Drtr 20201149

Rapport; aktuel la motioner och med borgarförslag
Sammanställning över pågående motioner och medborgarförslag ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera rapporten till protokollet
Arbetsutskottet beslutar vidare

att remittera motionen angående "Tillgänglighetsguiden" till kultur- och folkhälsoft)rvaltningen für yttrande i samarbete med samhällsbyggnadsfürvaltningen och
Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB.
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Dm 2020l

Goronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i coronapandemin vid sammanträdet.

Regionen: - Ingen inlagd på intensivvårdsavdelning, men ökad smittspridning i länet.
- Smittspårningen utökas.
- Provtagningen utökas. Ytterligare en provtagningsbuss till Köping
(2-3 dagarlvecka) fr o m 10 oktober planeras på Tunadalsparkeringen.
Köping:

Smitta inom fürskolan, grundskolan, gymnasiet, måltidsservice och
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Ansträngt läge inom
måltidsservice.
En smittad brukare inom vård- och omsorg.
Covidteamet aktiverat igen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dm 20201221

Bud getförslag 2021, kom m u nstyrelsens förvaltn
verksamhet

i

n

ga r

samt pol itisk

Kompletterat budgetftirslag2}2l für kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överftirmyndarnåimnden, valnämnden samt kommunstyrelsens ft)rvaltningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ft)rslaget till budgetberedningen.
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