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Ks au ç 124 Dnr 20161349-041

Bud g etfö rs la g i nfö r 2017, stadsa rkitektko ntorets ma rkavdel n i n g

Stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetftirslag inftir 2017 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna stadsarkitektkontorets markavdelnings budgetftirslag ftir 2017 till
kommunstyrelsens budgetberedning.

Ks au $ 125 Dnr 20161356-041 + 20161348-041

Budgetförslag inför 20lT,stadskansliet
Stadskansliets budgetftirslag ftir 2017 sanrfi budgetftirslag ftir politisk verksamhet20IT
skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlåimna stadskansliets budgetftlrslag for 2017 samt budgetftirslag ftir politisk
verksamhet 2017 till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ks au $ 126 Dnr 20161351-714

Förskoleprognos - redov¡sn¡ng av kommunfullmäktiges särskilda
uppdrag
Kommunfullmåiktiges såirskilda uppdrag 201 5 :

"Behovet av ftirskoleplatser har ökat ståindigt under senare år. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att presentera prognos ftir hur behovet kan tåinkas se ut i ett längre tids-
perspektiv. Underlag behövs fiir att kunna ta ställning till eventuell byggnation".

Stadskansliets beräkning av befintligt antal ftirskoleplatser samt prognos ftir platsbehovet
till och med2025 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att godkänna ftireliggande redovisning

samt att uppdra till kommunstyrelsen att årligen uppdatera prognosen.

Protokol*"w1'þ Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 127 Dnr 20161350-042

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lan per den 31 mars 2016 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 128 Dnr 20161332-042

Arsredovisn i n g 201 5, Samord n i ngsförbu ndet Västra Mä la rdalen
Ärsredovisning och revisionsberättelse 2015 ftir Samordningsftirbundet Västra
Mälardalen ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna samordningsftirbundets årsredovisning ftir 20 I 5

samt att bevilja fürbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2015.

Ks au $ 129 Dnr 20161336-106

Ars redovisn i ng 201 5 för Hjäl pmedelscentru m samt verksam hetsberättelse
2015 för gemensam Hjälpmedelsnämnd
Ä.rsredovisning 20 I 5 ftir Hjälpmedelscentrum ftireligger.

Enligt reglemente für gemensamma nåimnden ska nämndens verksamhetsberättelse
rapporteras till medlemmarnas fullmäktige.

Verksamhetsberättelse 20 1 5 ftjr gemensam Hjälpmedelsnämnd ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att godkåinna hjälpmedelcentrums arsredovisning ftir 2015

samt att notera gemensamma nämndens verksamhetsberättelse 2015 till protokollet.
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Ks au $ 130 Dnr 20161336-106

Hjälpmedelspolicy för gemensam Hjälpmedelsnämnd
Förslag till nyluppdaterad hjälpmedelspolicy, bl a anpassad till den nya patientlagen,
ftireligger.

Gemensam Hjälpmedelsnämnd rekommenderar respektive huvudman atl anta policyn.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till hjälpmedelspolicy für gemensam Hjälpmedelsnämnd

Ks au $ 131 Dm20161239 -107

Arsstämma2016, Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB kallar till årsståimma måndagen den 25 april2016, kl 1l.00 i Kungsör.

Å¡sredovisning ftir 201 5 ftireligger.

Kommunens ombud vid bolagets ståimmor under 2016 ärBlizabefh Salomonsson med
Börje Eriksson som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning innefattande balans- och resultaträkning

att godkrinna styrelsens ftirslag till resultatdisposition

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet ftir 2015 ärs räkenskaper
och ftirvaltning.

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 132 Dnr20l6l68-106

Förbundsmöte 2016, Västmanlands Kommuner och Landsting
Västmanlands Kommuner och Landsting inbjuder till ftirbundsmöte fredagen den22 apÅl
2016 pä Kungsörstorp i Kungsör.

Ombud ftir Köpings kommun: Elizabeth Salomonsson (S), Roger Eklund (S), Lena
Vilhelmsson (S), Andreas Trygg (V), Ola Saaw, (M), Jenny Adolphson (C) och Karolina
Glogowska (SD).

Ersättare: Abdul Qorbani (S), Ulrik Larsson (S), Sara Sjöblom (V), Daniel Åkervall (MP),
Gunvor Sharp (M), Sören Mårtensson (C) och Fredrik Andersson (SD).
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 133 Dnr20l6ll73-107

Fören i n gsstäm ma 2016, Kom m u n i nvest ekonom isk fören i n g

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ftirening kallas till ftireningsstämma
torsdagen den2I april2016 klockan 16.00 i Stockholm.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning och koncernredovisning ftir 2015.

Årsredovisningen och övriga stämmohandlingar finns ftir påseende hos kommun-
sekreteraren alternativt på www.Kommuninvest. se

Kommunens ombud vid ftireningens stämmor under 2016 ärBlizabeth Salomonsson
med Roger Eklund som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 134 Dnr 20161116-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under mars
2016 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

srgn Utdragsbestyrkande


