
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2016-09-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-09-13 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-09-15 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-10-07 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  .................................................................  
Christine Frid-Åhlén 
  

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30- 09.45 

Beslutande Roger Eklund (S) ordförande 
Lena Vilhelmsson (S) ersättare 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Daniel Åkervall (MP) ledamot 
Ola Saaw (M) ledamot 
 

Övriga deltagande David Schanzer-Larsen tf kommunchef 
Jan Häggkvist ekonomichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Gun Törnblad stadsarkitekt, § 233 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, § 233 
Victor Zakrisson planarkitekt, § 233 
Johanna Östman planarkitekt, § 233 
Kajsa Landström kommunsekreterare 
 
 
 
 
 

 Justerare Ola Saaw Paragraf  233-237 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016-09-15 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Kajsa Landström 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................   
Roger Eklund 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Ola Saaw 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 233 Dnr 2016/ 
 
Information om detaljplaner 
Stadsarkitektkontoret informerar vid sammanträdet om nya förutsättningar för bl a 
detaljplan för Macksta. 
 
Länsstyrelsen i Västmanland driver en förstudie av snabbtåg Stockholm – Oslo, vilket 
medför att berörda kommuner bör planera in föreslaget banstråk i sin översikts-
planering. 
 
Föreslagen sträckning går under Karlbergsskogen och Macksta i berg-/betongtunnel och 
får konsekvenser för bl a detaljplan för Mackstaområdet. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 234 Dnr 2016/ 
 
Fler förskoleplatser i Kolsva, hemställan från kommundelsnämnden 
Kommundelsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen och hemställer om utökning av 
antalet förskoleplatser i Kolsva. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser i Kolsva har från 2015 och fram till och med augusti 2016 
ökat med totalt 61 platser. Kommundelen har 46 barn i kö under hösten 2016, varav 16 
barn inte kan erbjudas plats. 
 
Kommundelsnämnden beslutade 2016-08-25 att uppdra till kommunstyrelsen att upp-
rätta en ny modul med en avdelning som ska tillhöra Skogsbackens förskola samt att 
anvisa ekonomisk ersättning för ändamålet. 
 
Handlingar från kommundelsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att uppdra till stadskansliet att utreda och föreslå lämplig lösning för att reglera det 
ökade behovet av förskoleplatser i Kolsva. 
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Ks au § 235 Dnr 2016/257-042        
 
Driftbudgetuppföljning efter augusti månads utfall 
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter 
augusti månads utfall föreligger. 
 
Efter 8 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca - 19,2 Mkr, vilket är en försämring med 9,1 Mkr sedan föregående månad. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna rapporten 
 

samt att till nästkommande sammanträde, 2016-09-20, kall in förvaltningschef och 
ekonom för vård- och omsorgs- respektive social- och arbetsmarknadsnämnden för analys 
av det ekonomiska underskottet samt redogörelse för åtgärder för att få budgeten i balans. 
 
 
 
Ks au § 236 Dnr 2016/165-101 
 
Motion, utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att 
förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att lämplig nämnd ges i upp-
drag att utreda hur de kommunala skolornas rektorer, som ansvariga för sin skolas skol-
hälsovård, arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800) för att förhindra smittsprid-
ning av smittsamma sjukdomar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till barn- och utbildnings-
nämnden samt kommundelsnämnden för yttrande. 
 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande.    
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Ks au § 237 Dnr 2016/167-101 
 
Motion, utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess 
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att lämplig nämnd ges i 
uppdrag att 
 

- ta fram, eller använda en redan framtagen, informationspärm för distribution 
(gärna digitalt) till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas 
illegalt i kommunen, om privilegiet som finns att få genomgå en gratis 
hälsokontroll, för att få fler människor än idag (för närvarande mindre än hälften 
av alla) att genomgå den 

 

- utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina 
barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet 
inträder i skolan 

 

- utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom 
(ex TBC) i någon av kommunens skolor eller förskolor ser ut. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till barn- och utbildnings-
nämnden samt kommundelsnämnden för yttrande. 
 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande.    
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