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Plats och tíd

Beslutande

Ovríga deltagande

Justerøre

Jasteringens tíd och
plats

Underskrífter

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Sverker Lindberg
Tove Svensk
Lena Hallemark
Kajsa Landström
Fredrik Alm

Daniel Åkervall

Köping, Rådhuset, 2016- iL-OB

7.?

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
gatu- och parkchef, $ 326
personalchef, $ 330
HR-specialist, $ 330
kommunsekreterare, $ 326-330
kanslichef, $ 330

Paragrøf 326 - 330

ûtt
Fredrik Alm, $ 330

Rådhuset, Köping, kI08.30- 10.10

Elizabeth Salomonsson (S) ordftirande
Roger Eklund (S) vice ordftirande
Andreas Trygg (V) ledamot
Daniel Ä.kervall (MP) ledamot
Ola Saaw (M) ledamot

(-
Selcreterare Kaj

Ordfarande

sa Landström $ 326-330

Salornonsson

Justerande Daniel Åkervall

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanstag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Belysning i centrum, information
Tekniska kontoret informerar om att armaturema på Stora Gatan samt ev på några
sidogator ska b¡as ut under 2017.

Olika typer av armaturer (LED) redovisas.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au S 327 Dm 20161326-10l

Medborgarförslag - belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och
Vesselstigen
Väinö Rajala har lämnat in ett medborgarftirslag med ft)rslag päattkommunen sätter
upp belysning på gång- och cykelväg mellan Mård- och Vesselstigen. Till förslaget
bifogas en namninsamling.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmfütige besluta

att bifalla medborgarftirslaget.

srgn Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - belysning på cykelvägar i området kring Amelie
Berglunds väg
Linus Hirvelä har lämnat in ett medborgarftirslag med fürslag päattkommunen sätter
upp belysning på cykelvägarna in till området kring Amelie Berglunds väg.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarfü rslaget.

Ks au $ 329 Dnr 20161

Avtal om kollektivtrafik iVästmanlands län, överenskommelse om tolkning
Från och med den 1 januari 2017 tar Landstinget Västmanland över det regionala
utvecklingsansvaret fran l2ins styrel sen och bildar regionkommun.

Punkt 6.1 i Avtal om kollektivtraf,rk, mellan landstinget och samtliga kommuner i
Västmanland, lyder;

"Avtal grillerfrån och med den I januari 2012 och darefter tillsvidqre med l8
månaders uppsdgningstid. Om regionkommun bildas gdller inte ovan nrimnda
uppsdgningstid utan Avtalet upphör då utanþregående uppsdgning den dag då
re gionkommunen b ildat s. "

Förslag:
Samtliga parter är ense om att befintligt Avtal om Kollektivtrafìk i Västmanlands län
ftirlängs med sex månader, med möjlighet till fiirlängning med ytterligare tid om samt-
liga parter så medger. Vidare är parterna överens om att framtagande av nytt avtal ska
ske inom den strategiska regionala beredningen där representanter från alla kommuner
och region ingår. Parterna är samstämmiga om att den gemensamma strävan ska vara att
uppnå en överenskommelse senast den 30 juni20l7.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrel sen be sluta

att Köpings kommun ställer sig bakom den ftireslagna överenskommelsen avseende
punkt 6.1 i Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län.

Protokollj'"'w'i:';>/ Utdragsbestyrkande
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Rapport; användandet av företagshälsovård m m
Personalkontoret deltar på sammanträdet och informerar om rehabilitering och ftire-
tagshälsovård.

Förtagshälsovård i Köpings kommun t o m 2018: Avonova
Från och med2019 ska nytt avtal om ftiretagshälsovård ha upphandlats.

Systematisk arbetsinriktad rehabilitering enligt Arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar ft)r återgång i arbete även om händelse inträffat
utanfür arbetet.

Företagshälsovården: - ftirebyggande insatser
- rehabilitering
- friskvård
- åtgardande av arbetsmiljöbrister

Ordinär sj ukvård ---+ vårdcentral. Undantag : långtidssj ukskrivningar.

Chef måste godkåinna kontakt med fìiretagshälsovården.
Upprepade insatser från företagshälsovården kräver beställning.

Sjukskrivande aktör:
30 %o av sjukskrivna kvinnor anställda i kommunen är sjukskrivna av Avonova.
Arbetsrelaterad ohälsa.

201 6-1 1 -0 I ändrade Försåikringskassan sin handläggning av sjukpenning.
1-90 dagar: sjukpenning om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.
91-180 dagar: sjukpenning om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos

nuvarande arbets givare.
181-365 dagar: sjukpenning betalas ut om man inte kan utfüra något arbete alls på

arbetsmarknaden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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