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Plats och tìd

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerare

Justeríngens tìd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.00

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Jan Häggkvist
Sverker Lindberg
Joshua Bender
Sofia Ä.ström
Marcus Olsson
Conny Hall
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019 - 03 -2q

Selcreterare Landström

Ordforande Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

tf kommunchef
stabschef, tekni ska kontoret
gatu- ochparkchef, $ 8l
kommunikationsstrateg, $ 68

kommunikatör, $ 68
tf kultur- och folkhälsochef
kommunsekreterare

Pørøgraf 68 - 8l

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrüdesdatum

Dalumlör anslags
uppslittande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-03-26

Datumft)r
ansløgs nedlagande

Förvøríngspløß Íöt ptotokol/ef Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au $ 68 Dnr 20191

Presentation av arbetet med kommunens nya webbsida
Kommunikationsenheten deltar vid sammanträdet och presenterar arbetet.

Koping.se - ny design och koncept.
Nytt redigeringsverktyg2016 - steg 2: ny design, ett arbete som utftirs tillsammans med
Arboga, Kungsörs och Surahammars kommuner.

Fokus på besökarnas behov.
Lansering füre sommaren

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 69 Dnr 20191

Revisionsrapport; Granskning av bokslut och årsredovisning 2018
Revisorernas bedömning av om resultatet i arsredovisningen är ftirenligt med de mål
som fullmäktige beslutat ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera revisionsrapporten till kommunledningsftirvaltningens drätselkontor ftir
yttrande.

Ks au $ 70 Dnr 20191

Motion, lokala ord n i n gsföreskrifter avseende tig geri
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har låimnat in en motion med ftirslag om att
bestämmelserna i Allmrinna lokala ordningsJöreslcrifter far Köpings kommun avseende
insamling av pengar revideras och

- att tiggerifilrbud inft)rs på särskilt angivna platser

- att tillståndsplikt infors ftir insamling av pengar i samband med framftirande av gatumusik.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kommunledningsft)rvaltningens kansliavdelning ftir yttrande.

Protokotttusterrylsisn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 71 Dnr 20191

Motion, angående reklam på offentlig plats
Shazia Qorbani (S) och Johan Jansson (S) har lämnat in en motion med ftirslag

- att kommunen redovisar om det finns en policy gällande sexistisk och rasistisk
reklam på offentlig plats

- att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar reklam/marknadsftiring som
kan uppfattas som sexistisk eller rasistisk.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till tekniska kontoret for yttrande.

Ks au $ 72 Dnr 2018/

Motion, angående porrfilter
Anne Tjernberg (S) och Carl-Inge Westberg (S) har l?imnat in en motion med ftiljande
frågor och ftirslag;

- finns det ponfilter i kommunens datorer i florskolor och skolor?
- finns det porrfilter i kommunens datorer i övrig verksamhet?

Om det inte finns yrkar motionärerna på att en utredning genomflors om porrfilter kan
installeras på datorer och mobila enheter i kommunens samtliga verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kommunledningsftirvaltningens kansliavdelning für yttrande.

Protokotttusterag;, srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 73 Dnr 20181

Motion, angående information och rådgivning till barn och unga
Äse Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med ftlrslag;

- att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Ks au $ 74 Dnr 2018/

Motion, angående barn i skyddat boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har lämnat in en motion med förslag;

- att kommunen redovisar hur skolgang säkerställs ftir barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet fnireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Ks au $ 74 Dnr 2018/

Motion, se över grundstödets andel av det kommunala partistödet
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolpson (C) har lämnat in en motion med
ft)rslag;

- att partistödet i Köping ses över under 2019 med syfte att låta grundstödet utgöra en
betydligt större andel av det kommunala partistödet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att reglerna für innevarande mandatperiod åir fastställda och därmed fürklara motionen
besvarad.

srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 76 Dnr 2018/

Med borgarförslag, fler laddstol par
Irene Rahmberg har låimnat in ett medborgarfiirslag och ftireslår att kommunen installerar
fler laddstolpar.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret ftir yttrande

Ks au $ 77 Dnr 20191

lnformation om SM-veckan
Kultur- och folkhälsoftjrvaltningen deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet.

Förslag: Köpings kommun och Västerås stad ansöker tillsammans om att få arrangera
SM-veckan 2023 alternativt 2024.

SM-veckan ska arrangeras under en vecka, och fürslaget åir någon vecka under perioden
vecka 3l-34 ä12023 I 2024.

Köpings kommuns ekonomiska ansvar beråiknas uppgå till ca 2 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att' tillsammans med Västerås stad, ansöka om att vara värdstad ftir SM-veckan 2023
alternativt 2024, under ft)rutsättning att Västerås stad fattar likalydande beslut.

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 78 Dnr 20191

Upphandling av konstgräs
Köpings kommun har upphandlat byte av konstgräs med tillhörande markarbeten på
Kristinelunds sportfÌilt.

Upphandlingen har genomfürts som fürenklat ftirfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2016:l I 45.

Vid anbudstidens utgång, 2019-03-15, hade tre anbud inkommit.

Kvalificering och utvÈirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta anbudsgivare nr 1, Polytan Scandinavia AB, som leverantör av uppdraget enligt
ftirhandlingsunderlaget

att uppdra till kultur- folkhälsochefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ft)rklara paragrafen omedelbart justerad.

l)
Andreas Trygg
protokolljusterare

ProtokorrjusterTrrn 

M I

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 79 Dnr 20191

Arsredovisning och årsberättelse 2018, Gemensamma Hjälpmedels-
nämnden
Årsredovisning ftir Hjälpmedelscentrum 2018 och arsberättelse 2018 ft)r Gemensamma
hj älpmedelnämnden ftireli gger.

Enligt reglemente für gemensamma nämnden ska nämndens årsberättelse rapporteras till
medlemmamas fullmåiktige.

Beslut
Arbetsutskottet fÌireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkåinna Hj älpmedelscentrums årsredovisning ftir 20 I 8

samt att notera gemensam Hjälpmedelsnämndens årsberättelse 2018 till protokollet.

Ks au $ 80 Dnr 20191

Vårstämm a 2019, Förbundet Agenda 2030
Medlemmama i Förbundet Agenda 2030 kallas till vårstämma tisdagen den 9 april2019,
kl 13.00 i Västerås. 

r

Vid stämman behandlas bl a fÌirvaltningsberättelse samt balans- och resultatrÈikning ftir
2018.

Kommunens ombud vid ftirbundets stämmor under 2019 är Carl-Inge Westberg (S) med
Jenny Adolphson (C) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Ks au $ 81 Drv20l9l64

Anmälan av delegationsbeslut
Tekniska kontorets yttrande, 2019-02-27, till Polismyndigheten i Västmaland över ansökan
från Event Sweden i Örebro AB om tillstand att anvåinda offentlig plats ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollju sterarnas

ffit
sign Utdragsbestyrkande


