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Dnr 20191

Demokratin/kvinnlig rösträtt 100 år, information om planerat uppmärksammande
Kultur- och folkhälsofürvaltningen informerar om att den nationella demokratiutställning
som är på turné i landet är bokad till muséet i Köping i mars 2020. Muséet kommer att
komplettera utställningen med information om rösträttsarbetet.
På biblioteket pågår nu en utställning om rösträtt 100 år.

Fritidsgården kommer vecka 46 att anordna en tjejkväll,"Café Agda", ftir att uppmåirksamma 1 00-årsj ubiléet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
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matstrateg i för Västma

Dnr 20191

nds län, rem issyttrande
Länsstyrelsen har upprättat ett fürslag till Klimatstrategi för Västmanlands län, vilket
bl a Köpings kommun beretts tillftille attyttra sig över.
Kl
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Länsstyrelsens remissversion av Klimatstrategin återfi nns på

klimat.html
Miljökontorets ftirslag till remissyttrande fiireligger.
Vid sammanträdet redovisas även samhällsbyggnadsftirvaltningens synpunkter.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftreliggande ft)rslag till remissyttrande, kompletterat med
samhällsbyggnadsft)rvaltningens synpunkter, som Köpings kommuns yttrande.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 20191

Abonnemangskostnad för plats i Köpings cykelgarage, information om
förslag
Tekniska kontoret informerar om att det snart ftirdigställda cykelgaraget vid järnvägsstationen kommer att rymma 72 cyklar i2 nivãer. Cykelgaraget kan bokas till120 %.

Driftkostnad:74 tl<rl år (el, passertjänst, IT-system, städ)
Intäkter vid77 abonnenter à 100 kr/månad: 74 tkilën

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
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Dnr 20191

Etappindelning, ställplats för husbilar, information
Tekniska kontoret informerar om ftirslag till etappindelning av iordningställande av
betongplattan i hamnen för ställplats ftjr husbilar.
Etapp 1,2019:4 platser
Etapp 2,2021: 4 platser (efter att grunden på intilliggande byggnad åtgardats)

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr 20191

Resultat av energi- och klimatrådgivning, information
Samhällsbyggnadsftirvaltningen informerar om Energi- och klimatrådgivning, EKR, samt
ftir energi och klimat, CEK.

Coacher

EKR finansieras via statliga medel och CEK via EU-medel.
Köping, 50 yo, samt Arboga/Kungsör, 50o/o, delar på en tjänst.
Områden där information/trjälp efterfrågas mest: Uppvåirming, byggnad/isolering,
transporter, solel.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
Protokolljuste
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Dnr 20191

Enkät inför arbetet med fördjupad översiktsplan, information om resultat
Samhällsbyggnadsfürvaltningen informerar om genomftird webbenkät på kommunens
hemsida angående Köpings fysiska miljö, "5 snabba frågor om Köpings tätort", och
resultatet av enkäten.
Resultatet kommer inom kort att publiceras på kommunens hemsida.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr 20161702-101

Motion, ang en konsekvensutredn¡ng av en etabler¡ng av en ny gemensam
räddningstiänstanläggning (brandstation) för Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner till korsningen väg 250 och avfarten till Arboga ("Majascheka").
Ola Saaw har lämnat in en motion med ftirslag att Köpings kommun tillsammans med
Kungsör och Arboga genomfür en fürutsättningslös utredning av kostnaderna och
konsekvenserna av en central etablering av all räddningstjänst till ovan nämnt område.
Kommunfullmdktige beslutade 2016-10-31 atttaupp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-11-15 att remittera motionen
fördjupat samarbete i Västra Mälardalen.

till projektgruppen ftir

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftreliggande yttrande.

Ks au 5
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Dnr 20171509

Motion, breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska
verksamheter
Andreas Trygg (V) har lämnat in en motion med ftirslag att

-

Protokolljuste

introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans värdegrund
möjligheterna att ge vikarier någon form av ftirberedande utbildning i att hantera en
elevgrupp ses över.
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Datum

2019-08-27
Kommunstvrelsens arbetsuts kott

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslut ade 2017 -08- 1 5 att remittera motionen
nämnden samt kommundelsnämnden für yttrande.

till

barn- och utbildnings-

Yttrande från f d barn- och utbildningsnämnden samt från f d kommundelsnämnden
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen frireslå kommunfullmäktige besluta

att forklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $
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Dnr 20181653

Motion, inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun
Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med ftirslag attinrâtta ett parlamentariskt
organ i Köpings kommun med uppgift att diskutera demokratifrågor och andra ftir
kommunen strategiskt viktiga frågor ftir att få med ytterligare synpunkter innan ett ärende
är ftirdigberett ftir beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-1I-26 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.

till behandling

samt att

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-15 att remittera motionen till de politiska partigrupperna representerade i kommunfullmåiktige för yttrande senast 2019-06-30.

Yttrande fran Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att

I

füre ny mandatperiod tillsätta en kommitté bestående av fürtroendevalda ftir att
se över nämndorganisation och ekonomiska ersättningar till partier och förtroendevalda
ån

samt att med hänvisning till ovanstående ftirklara motionen besvarad.
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Motion, lokala ord

Dnr 20191

ngsföres kr¡fter avseende ti g geri
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med fiirslag om att
n

i

bestämmelserna i Allmänna lokala ordningsforeslcrifter
insamling av pengar revideras och

för Köpings kommun avseende

- att tiggeriftrbud infürs på särskilt angivna platser
- att tillståndsplikt infors ftir insamling av pengar i samband med framforande av gatumusik.
Protokollju
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20t9-08-27

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade20lg-03-26 att remittera motionen
ningens kansliavdelning ftir yttrande.

till kommunledningsftirvalt-

Yttrande från kommunledningskontoret ftireli gger.

Vid arbetsutskottet sammanträde yrkar Maria Liljedahl bifall tilt motionen.
Elizabeth Salomonsson, med stöd av Roger Eklund, Ola Saaw och Andreas Trygg,
yrkar avslag på motionen med ftiljande motivering: "Vi är inte nöjda med en
situation där människor mer eller mindre mot sin vilja tvingas till tiggeri. Det är inte
ett naturligt eller önskvärt inslag i vårt samhälle att måinniskor måste tigga ftir sitt
uppehälle. Frågan om tiggeriftirbud diskuteras runt om i Sverige. Det har beslutats
om olika åtgärder i en del kommuner samtidigt som regeringen agerar mot de ltinder
som har utsatta nedborgare här. Vår uppfattning åir att tillsvidare awakta och ftilja
resultatet av de insatser och diskussioner som pâgär".
Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de bägge yrkandena. Hon finner sitt eget
ft)rslag antaget.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmáktige besluta

att avslå medborgarftirslaget med ovanstående motivering.
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