SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

2020-02-18
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Pløts och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Elizabeth Salomonsson
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Göran Eriksson (SD)

Ovríga deltagande

Jan Häggkvist

kl 09.00- 11.25

(S)

tf kommunchef
teknisk chef
VD Köpings Bostads AB, $ 44
näringslivschef, $ 44
fastighetsansvarig, $ 44
samhällsbyggnadschef; g 45
mark- och exploateringschef, $ 45
social- och arbetsmarknadschef, $ 52
verksamhetsutvecklare, $ 52
samordnare, $ 52

Christer Nordling
Peter Landin
Camilla Nilsson

Kari Anttila
Gun Törnblad
Mikael Norman
David Schanzer-Larsem
Caroline Evenbom
Pål Svendsen
Kajsa Landström

Juste¡are

ordftjrande
v ordfürande
ledamot
ledamot
ersättare

sekreterare

Roger Eklund

Justeringens tid och
pløts

Parøgraf

Köping, Rådhuset, 2020- 02 " I g

Underskrífter
Selcreterøre Ka

Ordförande

Justerande

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sømmantrìidesdatum

2020-02-18

DøtumJör ansløgs

Datumför

uppsãttønde
Förvaringsp løts

anslags nedløgande

ftr

proto koler Stadskansliet, Rådhuset,

UnderskrÍft

Carl Björnberg

Köping

44- 52

1 (4)

xÖpINGs KoMMUN
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

44

SAM

MANTnAoespRoToKoLL

Dalum

2020-02-18

Dnr 2020/57

Fastighetsärende
Kommunledningskontoret m fl informerar om ärendet vid
sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att informationen till protokollet.

Ks au $
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Dnr 20201

Reservation av mark inom detaljplan för del av Nibble industriområde
Köpingsftiretaget Dalisi Invest AB har visat intresse für
mark für nybyggnation inom

del av Reparatören 6, Nibble industriområde. Företaget planerar
att bygga verksamhetslokaler med bl a butiker ftir utþrning. Reservation
åv mark ger ftiretaget möjlighet
att under sex månader vidare undersöka m,i¡tigtt"terna
für au genomftira

blggprojektet.

Den planerade verksamheten stämmer överens med
detaljplan och kommunens

viljeinriktning i övrigt i området.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna reservation av markområde inom detaljplan ftir
Nibble industriområde ftir
Dalisi Invest AB.

Ks au $
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Dnr 2o2o/

Förnyelse av borgensförbindelse Kommuninvest
Köpings kommun borgensåtagande till Kommuninvest måste
ftirnyas med anledning av
preskription och Kommuninvests pågående arbete med
samordning av medlemmarnas

borgensåtagande.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige
besluta
att Köpings kommun bekräftar att ingången borgensftirbindelse
av den l4 november 2001
("Borgensftirbindel-sen"), va.ri Köpings kãmmuri¿tagit
sig solidariskt borgensansvar såsom
ftir egen skuld für Kommuninvesf i Sverige AB:s ("i.omñruninvest',)
ftrpliktelser, alltjämt
gäller samt att Komm-uninvest äger ftiretrãda K<ipings
kommun genom att ftireta samtliga
nödvändiga åtgärder ftr ingående och vidmakthdllaã¿e
av borgen enligt Borgensftirbindelsen i ftirhållande till Kommuninvests nuvarande
och bli'iand. uo"rg.naio
att Köpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat
av Köpings kommun den22
juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medle-*ui regleras ftir det
Protokollju
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fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmama enligt Borgensftirbindelsen, alltj ämt gäller
att Köpings kommun bekräftar att garuntiavfalet undertecknat av Köpings kommun den22
juni 2011, vari Köpings kommuns ansvar für Kommuninvests motpartsexponering
avseende derivat reglerar, alltjämt gäller

samt att utse ekonomichefjan Häggkvist att für kommunens rÊikning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Ks au $
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Dw20l2l

Tillståndsansökan kameraövervakn ¡ng
Kommunledningsftirvaltningen informerar om att handläggningstiden hos Datainspektionen av tillstand für kameraövervakning uppgår till ett år. Därftir menar ftirvaltningen att
en inventering baserad på skadegörelse och den problembild som upplevdes våren 2019
bör genomftiras skyndsamt och utifran resultatet bör tillstand sökas ftjr allmän kameraövervakning i ftirberedande syfte.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att inventera skolor och ftjrskolor utifrån ett
kameraövervakningsbehov
samt att, i ftirberedande syfte, därefter söka tillstånd ftir allmän kameraövervakning ftir
särskilt utsatta fasti gheter utifran inventering sresultat.

Ks au $
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Drr

20171654

Uppdrag: staty av Kalle "Köping,' Gustafsson, information.
Kommunledningsftirvaltningen informerade20lg-10-22 omatt endast ett anbud inkommit
vid upphandling och att det anbudet inte motsvarade kraven. Upphandlingen avbröts
dåirftjr. Nästa steg i processen var direktupphandling.
Kommunledningsftirvaltningen informerar om att en direktupphandling pågår, där tre
konstnärer fått ftirfrågan. Sista anbudsdag ãr 2020-02-20. Arendet återÉómmer på
arbetsutskottet den 25 februari 2020 for bedömning av inkomna anbud.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollju sterannas sign
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Dnr 20191401

Uppdrag: staty över Agda ösflund
Pernilla Rönnlund har lämnat in ett medborgarfürslag med fiirslag om att uppfüra en
staty över Agda Östlund.
Kommunfullmäktige beslutade 20 r 9 -09 -3 0 att bifalla medborgarftirslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kultur- och folkhälsonÈimnden att ta fram underlag och ftirslag på staty över
Agda Östlund samt redovisa underlag och ftirslag für kommunstyrelsens arbeisutskott.

Ks au $
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Dnr 20t91329

Dele gatio ns ra p po rt, sa m hä I ls by g g nadsfö rva ltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningen
under december 2019 och januaÅ2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $
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Dnr2020l

Kurs- och konferensinbj udn ingar
Inbjudan till Mälarting 7-8 maj 2020 i Eskilstuna ftireligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bevilja arbetsutskottets ledamöter deltagande i konferensen.

Ks au $
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Dnr 20201

KROM (Kundval Rusta O Matcha)
S ocial - och arbetsmarknadsftirvaltningen informerar
om Arbetsftjrmedlingens
omorganisation och budgetändring samt vilka konsekvenser detta kan få ftir kommunen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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