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Datum

2020-03-31
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Plats och tìd

Rådhuset, Köping,

Beslutande

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

Ovriga deltagønde

Sara Schelin
Jan Häggkvist

kommunchef
ekonomichef

Sverker Lindberg
Gun Törnblad
Anita Iversen
Thomas Hoffmann
Gustaf Olsson'
Camilla Nilsson
Kajsa Landström

stabschef,

Justerare

kl 09.00 - 11.40
(S

ordftirande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ersättare

)

Andreas Trygg

Justeringens tíd och
pløts

Pøragrøf 98-108

Köping, Rådhuset, 2020-A4

-

0l

Underskrìfter
Selcreterare

Landström
I

Ordforande

Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrüdesdatum

2020-03-31

Dutumför anslags

Døtumfir

uppslittønde

anslags nedtagande

Förvarìngsp laß f¿ir p roîo ko ilet g¡sflskansliet, Rådhuset,

Underskrift

Carl Björnberg

VME

samhällsbyggnadschef, $ 98-99
planchef, $ 98-99
sËikerhetssamordnare, $ 100
kvalitetsstrateg, $ 101-104
näringslivschef, g 108
sekreterare
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rbets utskott

98

Dtu 20201

Planuppdrag för del av fastigheterna Köpings Ullvi 6:1 och 6:2 - "Krillans
förskola", Köpings kommun
Det finns ett behov av nya fürskolor i Köping och olika möjliga platser har identifierats,
som ftireliggande planområde vid Hultgrensgatan. Området utgörs idag av en obebyggd
yta, mellan parkeringen vid Kristinelunds sportftilts entré och den grusade ytan väster om
ställverket. Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att detta kan vara en lämplig plats ftir
en ftirskola då den ligger inom gångavstånd både från Nygård och centrum.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnåimnden att upprätta detaljplan ftir del av fastighetema
Köpings Ullvi 6:1 och Köpings Ullvi 6:2 i syfte att planlägga ft)r forskola.

Ks au $

99

Dnr 20201

Planbesked för fastigheten Nibblesbacke 1:3 i Köpings kommun
Begåiran om planbesked ftir fastigheten Nibblesbacke l:3 har inkommit från fastighetsägaren. Sökande önskar attny detaljplan, som tillåter restaurang och handel i en av
byggnaderna på fastigheten, upprättas. På fastigheten finns drivmedelsstation, en
byggnad som åir utþrd till bilftirsäljning och en byggnad om 500 kvm som idag står
tom vilken sökande önskar använda som restaurang. Byggnaden är placerad ca I I meter
fran Bergslagsvägen.
Länsstyrelsen i Västmanland hänvisar till policydokumentet "Riktlinjer ftir planläggning
intill vägar och järnvägar d¿ir det transporteras farligt gods", där det framgår som riktlinje att intill primära transportleder ftir farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt
skyddsavstånd på minst 25 meter. Dessutom finns det riktlinjer ftir vad som genom
planbestämmelser ska säkerställas om byggnaden ligger inom 30 meter från primåir
transportled ftir farligt gods och riskutredning utftiras om byggnaden ligger inom 150
meter fran primär transportled ftir farligt gods.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens bedömning är att ett negativt planbesked bör avges
till ftireliggande regler och riktlinjer beträffande bebyggelse intill
primära transportleder ftir farligt gods. Nämnden bedömer det svårt att uppfflla kraven i
PBL 2010:900,2kap,6Y2, kring människors hälsa och säkerhet.
med håinvisning

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att lämna ett negativt planbesked.
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Utdragsbestyrkande
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100

Dnr2020l

Eldning och eldningsveckor
Mälardalens Brand- och Raddningsfürbund framft)r önskemål om restriktioner mot eldning
under eldningsveckorna, für att minska belastningen i räddningstjänstens organisation då
stor gräsbrandsrisk råder.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avräda från att elda.

Ks au $

101

Drtr2020l

Styrmodell för Köpings kommun
Förslag på ny styrmodell ftir Köpings kommun arbetats fram. Det nya fürslaget är en
vidareutveckling av nuvarande styrmodell som antogs i maj 2012. Målstrukturen har
justerats och modellen bygger på Tillitsdelegationens betåinkande.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande styrmodell ftir Köpings kommun

Ks au $

102

Dnr2020l

Avgift för kollektivtrafik

- förslag till ny prissättning,

yttrande

Kollektivtrafikftirvaltningen i region Västmanland genomfür en utredning i syfte att ta
fram beslutsunderlag ftir framtida prismodeller, produkter, ftirsäljningskanaler och
zonstrukturer. Utredningen har kommit fram till tre i alternativ på pris- och zonindelning. Köpings kommun har fått möjlighet attyttra sig över de olika alternativen.
Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ftirorda alternativ
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Dnr 20201

nderlag för kom mande Trafi kförsörj

n in

gsprog ram och

Lä

nstransportplan

Region Västmanland har begåirt in synpunkter från Köpings kommun kring de viktigaste
målpunkterna i kommunen, hur kollektivtrafiken fungerar till de viktigaste målpunkterna samt brister och behov på den nationella respektive regionala infrastrukturen.

Kommunledningsftirvaltningen har sammanställt ftireliggande ftirslag till underlag.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna ftireliggande underlag fran Köpings kommun inftir kommande Trafikftirsörjningsprogram och Låinstransportplan für Västmanlands län.

Ks au $

104

Dnr 20201

Uppföljning av ¡ntern kontroll 2019
Enligt Riktlinjer Jör intern kontroll ska resultatet av årsuppftiljningen redovisas
Kommunstyrelsen ska även ftilja upp nämndernas uppftiljning av respektive
internkontrollplan

Uppftiljning av intern kontroll

201 9

ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ftireliggande uppftiljning av intern kontroll 2019.

Ks au $

105

Dnr2020l

Rapport från inspektion vid överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen
Länsstyrelsen i Stockholms län har inspekterat överfürmyndarverksamheten i
kommunen.
Rapport fran inspektionen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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4 (5)

SAM MANTNÄOTS PNOTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

2020-03-31
Kom m unstvrelsens

Ks au $

arbetsutskott

106

Dnr 20201

Rapport; aktuella mot¡oner och medborgarförslag
Sammanställning över pågående motioner och medborgarft)rslag ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att notera rapporten till protokollet

Ks au $

107

Dnr2020l

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Västmanland: 63bekräftadecoronasmittade
22 personer på sjukhus

2 döda
Vård- och omsorgsftirvaltningen:

sj

ukfrånvaron ökar.

Uppdrag: utarbeta rekommendationer ftir styrelse och nämnders sammanträden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

108

Dnr 20201

Atgärder för näringslivet med anledning av coronasm¡ttan
Näringslivschefen informerar om ftirslag pâ ätgärderllättnader som kan erbjudas
ftiretagare som bedriver verksamhet i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet
att delegera till ordftiranden att ta beslut om åtgärder/lättnader
samt att återkoppling ska ske fortlöpande
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