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Plats och tid

Beslutande

Ovríga deltøgande

Justerare

Justeringens tid och
plats

Underskrìfter

Rådhuset, Köping, kl09.00 - 10.15

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Åkervall (MP)
Ola Saaw (M)

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman
Kajsa Landström

Daniel Åkervall

Köping, Rådhuset, 2017 -OZ "Zl

ordfürande
v ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
stadsarkitekt
mark- och exploateringschef, $ 78-79, 86-87
kommunsekreterare

Pørøgraf 78 - 87

(_
Se lcr e ter ar e Kujq? Landstrj)ry,
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Justerande Daniel Ä,kervall

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ssmmantrddesdatum 2017-03-21

DøtumJörønslags iofÌ- (>4-21 Dotumft)r 1olì - Ó\{- t3
uppslittønde ansløgs nedløgande

Förvaringspløts för protokol/¿r Stadskansliet, Rådhuset, Köping

[[,*,lL*ÍçlUnderskrift

Christine Prid-Ählen
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Ks au $ 78 Dnr

I nformation frå n stadsarkitektkontorets markavdel n i n g

Stadsarkitektkontoret informerar om Korslöts golfbanas planer på anläggande av en
korthålsbana och utökning av antalet parkeringsplatser.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 79 Dnr

I nformation från stadsarkitektkontorets markavdel n i n g

Stadsarkitektkontoret informerar om ftirfrågan från Sibyllakiosken (vid OKQ8) om
friköp av arrenderad tomt.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 80 Drc20l7l

Drift bud getu ppfölj n i n g efter februari månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
februari månads utfall ftireligger.

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på
- 25 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten

att uppmana samtliga nämnder och ftirvaltningar aftvara starkt restriktiva på kostnadssidan

att inte återbesätta tjänster automatiskt, utan stor restriktivitet gäller vid återbesättande av
tjänster

att maximera alla samarbetsmöjligheter inom och mellan ft)rvaltningar

att vid prognostiserat budgetunderskott ska åtgärdsftirslag redovisas

att ftirslag pã I % effektivisering till budget 2018 kan verkställas omgående

samt att genomlysningen av vård- och omsorgs- samt social- och arbetsmarknadsnämndernas
verksamheter utökas till att omfatta även kommundelsnämndens motsvarande verksamheter.

*\Protokollju sterarnas

ffit
srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 81 Dnr20I7l77-I0l

Medborgarförslag - belysning på Malmönvägen
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om belysning på Malmön-
vägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-21 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret für yttrande.

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarfiirslaget ftir besvarat med hänvisning till tekniska kontorets yttrande

Ks au $ 82 Dnr 20171186-107

Arsstämma2O17, Köpings Bostads AB med dotterbolag
Köpings Bostads AB kallar till årsstämma torsdagen den 23 mars20l7, kl 13.30 i KBAB's
lokaler på Sveavägen 18.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftr 2016.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2017 ãr Jonny Clefberg (S) med Lena
Vilhelmsson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning for 2016 med koncernresultat- och koncernbalansräkning samt
bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet ftir 2016 ärs räkenskaper
och ftirvaltning

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

Ks au $ 83 Dnr 20171 -107

Arsstämm a 2017, Mälarenergi Elnät AB
Aktieägarna i Mälarenergi Elnät AB kallas till årsstämma onsdagen den 29 marc2017,
kl 10.30, i Köping.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2016.
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Kommunens röstombud vid bolagets stämmor under 2017 är Maria Larin med Ola Saaw som
ersättare.

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Ola Saaw att kommunen ska kräva en aktieutdelning
på 5 kr/aktie vid stämman.

Roger Eklund yrkar avslag på Ola Saaws yrkande om aktieutdelning.

Ordft)randen frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner Eklunds
yrkande antaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen lor 2016 med tillhörande balans- och resultaträkningar

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet ftjr 2016 års räkenskaper och
ft)rvaltning

att godkåinna ft)religgande ft)rslag till resultatdisposition

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

Ksau$84 Dnr 20171120-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under februari
2017 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ksau$85 Dnr 20161515-750

Rapport om e¡ verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce t¡ll v¡ssa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet att till
Inspektionen ftir vard och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom 3 månader.

- Vård- och omsorgsnämnden, kv 4,2016: inga beslut som inte verkställts.

Beslut
Arbetsutskottet foreslår kommunstyrelsen foreslå kommunfullmáktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokollju sterarnas

ffi, 1
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Ks au $ 86 Dnr

I nformation från stadsarkitektkontorets markavdel n i ng
Stadsarkitektkontoret informerar om ett eventuellt kommande markinköp

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 87 Dnr

I nformation frå n stadsa rkite ktko nto rets ma rkavde I n i n g

Stadsarkitektkontoret informerar om ett eventuellt kommande markb¡e.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


