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Ks au $

88

Dnr

Direktiv inför budget 2018
Vid sammanträdet far ekonomichefen i uppdrag att beställa genomlysning

av kommun-

delsnämndens verksamheter enligt arbetsutskottet beslut 2017 -03 -21 .

Direktiv inflor budget 2018 diskuteras.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utgångsläget ftir budget 2018 är befintlig budget (exkl lönekompensation)

att samtliga kostnader ska analyseras noggrant
att samarbete/samordning inom och mellan ftirvaltningar samt inom KAK-kommunerna
ska genomfüras så långt som möjligt
samt att mycket stor restriktivitet gäller vid återbesättande av tjänster.

Ksau$89

Dnr 20161776-019

Handlingsplan mot våldsbejakande extrem¡sm i Köpings kommun
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med ftirslag

-

att det framtas kommunal handlingsplan ftir hur kommunen på kort och lång sikt ska
arbeta forebyggande mot våldsbej akande extremism

-

största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting, aktörer ur
civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den internationella
samordnaren.
att arbetet

i

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera motionen

till

stadskansliet ftir yttrande.

Stadskansliet yttrade sig över motionen.

Kommunfullmäkti ge bes lutade 20 | 6 - | 0 -3 1 att bifalla motionen.
Arbetsutskottet beslutade 2016-11- 15 att uppdra till stadskansliet att utarbeta en kommunal
handlingsplan ftir att ftirebyggande våldsbejakande extremism i enlighet med motionens
intentioner.
Förslag

till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings kommun ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att återremittera ärendet ft)r ytterligare genomarbetning och inhämtande av exempel fran andra
kommuner.
Protokollj
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Dnr 20171224-019

Arbete och liv - befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun under 2016
En samlad beskrivning av statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ftiretagande i Köpings kommun under 2016 ftireligger tillsammans med
återblickar på utvecklingen under de senaste fem åren inom respektive område.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Ksau$91

Dnr 20171247-048

Rally-SM, bidragsansökan från Kolsva MS
Kolsva MS ska återigen an.angeta en deltävling i Rally SM med koncentration kring Köping
och söker som tidigare år ett bidrag till arrangemanget på 100 000 kronor för att användas

till:

-

framställning och tryckning av rallyts roadbook och kartor
kostnader ftir start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget
att täcka kostnader für kommunens olika ftirvaltningar
reklam für arrangemanget
rikstäckandewebbradio

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och ställer sig positiva
bidrag och överlämnar åirendet till kommunstyrelsen.

till

ansökan om

Föreningen har vid ett flertal tidigare tillfüllen fått kommunalt stöd ftir genomfürande av
liknande arrangemang. Senast 2014 beslutade kommunstyrelsen att lämna stöd till
arrangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att lämna stöd till arrangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor

att stödet utgår i form av att kommunen medverkar till tryckning av roadbook och kartor,
kostnader für start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget, till att täcka kostnader
ftir kommunens olika fürvaltningar, till reklam ftir arrangemanget samt till rikstäckande
webbradio

samt att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag ftir oförutsedda behov i
årets budget.
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Dnr 20161674-l0l

Medborgarförslag

- anlägga mountainbikespår i Karlbergsskogen

Richard Isaksson har låimnat in ett medborgarft)rslag om att kommunen projekterar och
anlägger ett eller flera mountainbikespår eller bygger vidare på befintliga spår i Karlbergsskogen.
Kommunfu llmfüti ge beslutade 20 I 6 - I 0 -3 | att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

till

behandling

Arbetsutskottet beslut ade 2016-11 - I 5 att remittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden samt tekniska kontoret für gemensamt yttrande över konsekvenser och
kostnader.
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, efter samråd med bl a tekniska kontoret,

ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarftirslaget

Ks au $

93

Arsredovisn

Dnr 20171236-042
i

n

g 2016, Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd

.4,rsredovisning20l6 fÌir Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalfürbunds årsredovisning
gjorda dispositioner

ftr

2016 med däri

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2016 års ftirvaltning.

Ks au $

94

Dw20l7l

Bemyndigande av ombud till Mälarenerg¡ Elnät ABs årsstämma 2017
Aktieägarna i Mälarenergi Elnät AB kallas till årsstämma onsdagen den 29 mars2017.
Kommunens röstombud vid bolagets stämmor under 2017 är Maria Larin med Ola Saaw som
ersättare, vilka båda anmält ftirhinder.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

*ffjp

att bemyndiga Karl-Ivan Wiklund (S) att ftireträda Köpings kommun vid ståimman.
Protokollju
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