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Dnr 20201458

lnformationsärende: Ny förbundsordning f<ir MBR
Ekonomichef informerar om arbetet med en ny förbundsordning för Mälardalens Brandoch Räddningsftirbund.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ks au 5 269

Medborgarförslag

Dnr 2019/488

-

En cykelpump på torget i Kolsva

2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslaget
behandling samt att remittera den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 att remittera medborgarft)rslaget
kontoret, nuvarande Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

till

till tekniska

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB föreligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir komplettering.

Ks au ç

270

Dnt 20201513

Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd
Hjälpmedelsnämnden har reviderat sitt reglemente och rekommenderar respektive parts
fullmäktige att godkänna ftirslaget till reviderat reglemente.
Förslag på revidering av Hjälpmedelsnämndens reglemente ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet foreslår kommunstyrelsen ftirslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande forslag till reglemente for gemensam hjälpmedelsnämnd.

Protokol ljustgrarnas sign

þl

Utdragsbestyrkande
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271

Ks au $

Dm 20201515

Bemyndigande för vissa f<irtroendevalda och tiänstemän att verkstälta
uttag på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Förslag på bemyndiganden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga ftirtroendevalda och tjänstemän enligt föreliggande ftirslag.

272

Ks au ç

Dnr 20201495

Motion - Peka ut områden för bostadsbyggande i attraktiva strandnära
lägen (KD)
Anna-carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med foljande ft)rslag;
att kommunen snarast möjligt pekar ut ett antal områden ftir Landsbygdsutveckling i
strandnåira lägen, sk LlS-områden, med syfte att där möjliggöra bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp motionen ftir behandling samt
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden für yttrande

Ks au ç

273

Medborgarförslag

Dnr 20201488

- Trappa till toppen på Ströbohög

Margit stenman har lämnat in ett medborgarft)rslag med önskemål om att
kommunen ordnar en trappa till toppen på Ströbohög.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget för
behandling samt remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avslå medborgarfü rslaget.

Protokolljustergçnas
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Dnr 20201489

Medborgarförslag

-

Farthinder på Lötgatan eller avstängn¡ng

Linda Nilsson har lämnat in ett medborgarfiirslag med önskemål om att
kommunen sätter upp farthinder på Lötgatan utanför Scheeleskolan, altemativt
stänger av gatan mellan Scheelegatan och Borgmästaregatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarförslaget för
behandling samt remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

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

Ks au ç

275

Dnr 20201490

Medborgarförslag

- Vägbulor på Barnhemsgatan

Per Magnusson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att
kommunen ordnar vägbulor på Bamhemsgatan mellan Ågärdsgatan och
Torggatan ftir att sänka hastigheten.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarforslaget för
behandling samt remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftjrslå kommunfullmäktige besluta

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till yttrandet över
medborgarftirslaget "Sänk hastigheten på delar av Barnhemsgatan", dnr 20201267.

Ks au ç
Med

276

Dnr 20201491

borgarförslag -

Vi nd

kraftverk

Lisa Eriksson har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att
kommunen sätter upp vindkraftverk utmed Ringvägen mellan Bergslagsvägen och
Odensvivägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget för
behandling samt remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftirslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarfü rslaget.
Protokollju stenq,¡¡¿s
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Medborgarförslag

Dnr 20201492

-

Utegym vid Skoftesta elljusspår

Mats Nilsson har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
uppftir ett utegym vid Skoftesta elljusspår.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29 att ta upp medborgarftirslaget för
behandling samt remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen. -

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftirslå kommunfullmdktige besluta
att medborgarfürslaget får övervägas i samband med budgetarbetet.

Ks au $

278

Medborgarf<irslag

Dnr 20201493

- Gång- och cykelväg tiil BIG rnn-området

Håkan Lövling har låimnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att
kommunen iordningsställer en gång- och cykelväg mellan Akervägen och BIG
INN-området.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget för
behandling samt remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget
yttrande.

Ks au ç

279

Medborgarförslag

till

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftjr

Dnr 20201494

-

inför porrfri verksamhet i kommunens skotor

Katarina Eriksson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att
kommunen inftir ponfri verksamhet i kommunens skolor genom;
1. Åldersanpassad porrkritisk undervisning och samtãl
2. Ponfilter/tekniska lösningar

3.

Ponfri policy

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29 att ta upp medborgarftirslaget för
behandling samt remittera medborgarfürslaget till kommunsryielsen. -

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till utbildningsnåimnden ftir yttrande.
srgn

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20201171

Delegationsrapport

- Trafikmyndigheten

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom trafikmyndigheten under perioden
2020 -07 -01-2020 -09-3 0 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

281

Dnr2020ll35

Delegationsra pport

- sam häl lsbyg g nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet september 2020 ftireligger.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au ç 282

Dnr2020/ll2

Delegationsrapport

-

Kom m u n led n i n gsförvaltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsftirvaltningen
j uli-september 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

P rotokolljuste¡fi4as srgn
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Dnr 20201512

Tre ra pporter från Mälardalsrådet - Stockholm-Mä larreg ¡onens
i nfrastru ktu rutveckl i n g oc h kon ku rrens kraft
Tre rapporter från Mälardalsrådet - Stockholm-Mälanegionens infrastrukturutveckling och konkurrenskraft ftireligger.
Rapporterna behandlar Stockholm-Mälanegionens kollektivtrahkutveckling,
internationella till gängli ghet och konkurrenskraft samt framtida re sande.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au $

284

Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.
Vård- och omsorg
11 smittade brukare. Särskilt påverkat boende: Hagaberg
20 smittade personal.
Utbildning
Några få smittade inom förskolan och grundskolan.
Inga nya fall inom gymnasiet sedan slutet av september.
Social- och arbetsmarknad
Problematiskt vid entrén till Kompetenscenter
Kultur- och folkhälsa
Smitta vid skaten - smittspårning pågår

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
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