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Ks au $ 339 Dnr 20201

Planprioriteringar 2021
Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till prioritering av planuppdrag under 2021
föreligger.

Förvaltningens grundprinciper für prioritering mellan detaljplane r 2021 :
1. Skapa nya verksamhetstomter ftir füretagsetableringar på kommunal mark
2. Möjliggöra füretagsexpansioner genom privat initierade åirenden
3. Samhällsviktiga funktioner
4. Planer ftir bostäder
5. Övriga privat initierade planer
6. Infüra skyddsbestämmelser ftir kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
7. Anpassa äldre detaljplaner till dagens ftirhållande

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 340

Markförvärv
Ärendet utgår.

Dnr 20201

Ks au $ 341 Dnr 20201

Avsiktsförklaring
Föreligger ft)rslag på avsiktsftirklaring meilan SJTL Köpings AB, MEAG i
Västerås Aktiebolag och Köpings kommun, genom vilken kommunen äger rätt att
utfüra vissa provtagningar och inventeringar på fastigheten Sjötullen l:õinfìir ett
eventuellt ftirvärv av fastigheten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkåinna fiireliggande avsiktsftirklaring mellan Meag AB och Köpings kommun.
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Ks au ç 342 Dnr 2020llll

Driftbud getu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppfütjning ftir Köpings kommun
efter november månads utfall ftireligger.

Efter elva månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets
slut på 17,6 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 343 Dnr 20201

VA-taxa för Köpings kommun, delegation till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB
Huvudmannaskapet fiir kommunens VA-verksamhet överläts till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, VME, från och med2020.

Styrelsen ftir VME ftireslår att kommunfullmäktige delegerar till bolaget rätten att fast-
ställa VA-avgifternas belopp enligt beråikningsgrunder i taxeftireskrifter antagna av
kommunfullmäktige.

Enligt Lag om allmänna vattentjåinster får kommunen överlåta åt huvudmannen att
bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxefüreskrifter.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att överlåta till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att bestämma VA-taxans nivå i
kommande budgetar.

srgnv Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 344 Dnr 202016t

Motion, isbanans vara eller inte vara?
Jenny Adolphson (C) och Silpa Laitio Karlsson (C) har lämnat in en motion med ftirslag
om att kommunfullmäktige beslutar;

att skyndsamt göra en ny utredning av hur Köpings kommun ska kunna erbjuda en
konstfrusen utomhusisbana både ftir aktiva sportklubbar och allmänhet.

Kommunfullmfütige beslutade 2020-02-24 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade2020-03-17 attremittera motionen till kommunledningsftir-
valtningen att i samarbete med kultur- och folkhälsofiirvaltningen utarbeta ett yttrande.

Yttrande fran kommunledningsft)rvaltningen, korresponderat med kultur- och folk-
hälsoftirvaltningen, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 345 Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemin vid sammanträdet.

o Coronasmittan har planat ut något i Köping.
o smitta i flera verksamheter (skolan, vård- och omsorg, KBAB och vME), men

ligger stabilt. Inget akut läge i någon verksamhet.
o Distansundervisning på gymnasiet inftirt fr o m7lI2.
o Bemanning vecka 52,53 och I planeras.
o Logistikplanering für vaccination påbörjas.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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