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Datum

2017-08-15
Komm

u
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Ks au $

183

Dm20171228-042

Driftbudgetuppföljning efter juli månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning
månads utfall ftireligger.

juli

ftr

Köpings kommun efter

Efter sju månader beråiknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut

på -16,6 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna rapporten.

Ks au $

184

Dnr 20151505-849

la i nformationss kyltar
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med ftiljande fürslag:
Di g ita

-

att det utreds och presenteras ftirslag på hur besökare som anländer med bil, buss
eller tåg kan välkomnas av tydliga digitala informationsskyltar

-

att informationsskylt fürses med bild och text som visar kommunens kämvärden
samt marknadsftir publika anangemang

-

att det ges möjlighet ftir lokala näringsidkare att köpa marknadsfüringsutrymme på
informationsskylt.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 uppdra till kommunstyrelsen att utreda
praktiska lösningar, investerings- och driftkostnader samt att redovisa exempel från andra
kommuner som underlag ftir slutligt ställningstagande samt att med ovanstående ftirklara
motionen besvarad.
Arbetsutskottet beslutade 2015-08-18 att uppdra till stadskansliet att utreda praktiska
lösningar på digitala informationsskyltar, investerings- och driftkostnader samt att redovisa
exempel från andra kommuner som underlag für slutligt ställningstagande.
Stadskansliets utredning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att inte satsa på digitala informationsskyltar utan istället fortsätta arbetet med att utreda
modernare informationsteknik/-kanaler ftir att uppmåirksamma Köping.
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Datum
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Ks au $ 185

Dnr 2016/776-019

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings kommun
Karl Ingström (L) har lämnat in en motion med ftirslag
- att det framtas kommunal handlingsplan für hur kommunen på kort och lång sikt ska
arbeta lorebyggande mot våldsbej akande extremism
- att arbetet i största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting, aktörer
ur civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den internationella
samordnaren.

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 beslut ade 2016-l I - I 5 att uppdra till stadskansliet att utarbeta en kommunal
handlingsplan für att ftirebyggande våldsbejakande extremism i enlighet med motionens
intentioner.
Förslag

till

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings kommun presen-

terades für arbetsutskottet 2017-03-28, som beslutade att återremittera ¿irendet
ytterligare genomarbetning och inhåimtande av exempel från andra kommuner.

Stadskansliets omarbetade fürslag
Köpings kommun ftireligger.

till

für

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att arÍa ftireliggande ftirslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Köpings
kommun.

Ks au $
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Dnr20l7l785

Avtal om kollektivtrafik iVästmanlands län
Förslag på avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län i enlighet med beslut i Strategisk
Regional Beredning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att Köpings kommun godkåinner ftirslag till avtal om kollektivtrahk i Västmanlands ltin
enligt ftireliggande ftirslag.
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Dnr 20171575

Kvalitetssäkring och uppdatering av bevarandeplan för natura 2000-området
Lindöberget i Köpings kommun
Länsstyrelsen har tagit fram ett fürslag till uppdaterad bevarandeplan ftir natura 2000området Lindöberget öst och Köpings kommun har getts möjlighet altyttra sig över
ft)rslaget.
Länsstyrelsens fürslag

till bevarandeplan

samt miljökontorets fiirslag

till ¡trande

ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom miljökontorets yttrande

Dw20171580

Ks au $ 188

Valkretsindelni ng för Region Västman land
Region Västmanland är sedan 2006 indelad i två valkretsar vid val
fullmäktige.

till landstings-

2015-01-01 ändrades Vallagen så att kravet på valkretsindelning ftjr val
fullmäktige tagits bort.

till

landstings-

Infür valet 2018 ftireslår regionens demokratiberedning att ingen ftirändring av nuvarande
valkretsindelning med två valkretsar ska genomfüras.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att Köpings kommun inte har något att invänta mot att Region Västmanlands tidigare
valkretsindelning bibehålls infür valet 2018.

Ks au $
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Medborgarförslag

Dnr20I7ll70-101

-

cykelbana från Erikslund till Västeråsvägen

Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med fürslag om cykelbana från Erikslund till Västeråsvägen vid vägkorsningen väster om bron över järnvägen.
Kommunfullmåiktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2017-04-Il att remittera medborgarfürslaget
ftir yttrande.
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Datum

2017-08-15
u

nstvrelsens arbetsutskott

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au $

190

Dnr20l7l279-l0l

Medborgarförslag

-

möjliggör för årskurs G-verksamhet i Munktorps skola

Lars Forsling har lämnat in ett medborgarfürslag med ftrslag om att kommunen permanent
inr âffar årskurs 6 -verksamhet i Munkto rp s sko lan.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-03-27 att ta upp medborgarft)rslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2017-04-lI att remittera medborgarftirslaget
utbildningsnåimnden ftir yttrande.

till

behandling

till barn- och

Barn- och utbildningsnämnden yttrande ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige besluta

att fnirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $
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Dnr 20171510

Motion, inrätta friskvårdspeng till alla fast anställda inom Köpings kommun
Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med ftirslag att en friskvårdspeng inrättas fiir
alla fast anställda inom Köpings kommun.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen

till

kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande.
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Ks au $ 192

Dnr 20171509

Motion, breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska
verksamheter
Andreas Trygg (V) har lämnat in en motion med ft)rslag att

-

introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans värdegrund
möjligheterna att ge vikarier någon form av ftjrberedande utbildning i att hantera en
elevgrupp ses över.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen
yttrande.

Ks au $ 193

till barn- och utbildningsnämnden

samt kommundelsnämnden for

Dnr 2017l5ll

Motion, glöm inte den lilla i de stora!
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med ft)rslag att ta fram en
plan ftir småbåtshamnen ftir att göra den mer attraktiv och tillglinglig ft)r invånare, turister,
entreprenörer med fler.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmåiktige särskilda uppdrag
om att utreda upprustningsbehov ftir inre hamnen

Ks au $ 194

Dnr 20171512

Motion, gör Tillgänglighetsguiden tillgänglig!
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har ltimnat in en motion med fürslag att

Protokol

uppdateratillgänglighetsguiden
involverahandikapprådet vid uppdatering av tillgänglighetsguiden
göra tillgänglighetsguiden mer tillgänglig genom Köpings kommuns hemsida mm
involvera restauranger och andra aktörer som är intressanta ftir turister med
funktionsnedsättning
göra den tillgänglig i nationella tillgänglighetsdatabasen, www.t-d.se
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Datum

201 7-08- I 5

[g¡4¡qunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att remittera motionen till stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret für gemensamt
yttrande.

Ks au $

195

Dnr20I7l5I3

Motion, Mälarentré Köping!
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med ftirslag att utreda att fler
attraktiva boenden kan byggas vid norra hamnentrén till Köpings kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till stadsarkitetkontoret ftir yttrande

Ks au $ 196

Dru 20171514

Motion, Upplev Köping
Karl Ingström (L) och Ida Lindh (L) har lämnat in en motion med ftirslag att ge kultur- och
fritid i uppdrag att utreda möjligheten till att göra Köping mer attraktivt och tillgängligt
genom en app med exempelvis GPS-guidade turer.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden ftir yttrande.

Protokollju
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Dm20171265

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2016
Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning ftir Köpings kommun 2016
ftireligger tillsammans med drätselkontorets yttrande över rapporten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom drätselkontorets yttrande över revisionsrapporten.

Ks au $

198

Dnr 20171202

Rökfritt Sverige 2025
Köping har i likhet med Sveriges övriga kommuner fåU ett upprop om att stödja Tobacco
Endgame-strategin ftir ett rökfritt Sverige år 2025. Bakom upproret står Tobaksfakta
oberoende tankesmedja, Yrkesftireningar mot Tobak samt TobaksPreventiva nätverket
Landsting och Regioner.

-

Folkhälsorådet endas 2017-06-14 om att Köpings kommun lämpligen bör ansluta sig
upproret.

till

Beslut
Enligt folkhälsorådets ftirslag beslutar arbetsutskottet
att Köpings kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame-strategin.

Ks au $
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Dnr 20161619-019

Fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör - framställan om
att få bli ett Försöksområde, information
Framställan om att få bli Försöksområde ftir utvecklad mellankommunal samverkan inom
ramen ftir Kommunutredningar har inlämnats.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj
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Dnr20l4l677, 20171574,

20171573

Meddelanden

-

Skadeståndskrav beträffande projekteringsuppdrag Innerstaden 1:30, Köping,
S

-

:t Olovssk olan, etapp 2.

Samarbetsavtal har tecknats med Stockholm-Köpenhamn Produktion AB.

Avtal gällande TV-s¿indning och webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

201

Dnr20171466,20171467,20171468

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet att

till

Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapporter ftir kvartal 12017 fran vård- och omsorgsnämnden, kommundelsnämnden samt
social- och arbetsmarknadsnämnden ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen fìireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Dnr20l7l484

Ks au ç 202

Delegations rapporter; ordföra ndebesl ut
Rapport ftireligger om ordfürandebeslut angående

-

Köpings kommun samrådsyttrande över Arboga kommuns översiktsplan
Framtidens Arboga.

-

Antagande av leverantör ftir Analystjänster.

-

Antagande av leverantörer av konsulter inom område F; VVS, ventilation,
styrteknik; proj ektering, byggledning och besiktning.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet. .
Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-08-15

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $
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Dnr20l7ll20-002

legati o ns ra ppo rte r, stadsa rkite ktko nto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under maj och
j:ur:ri2017 ftireligger.
De

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 204

Dm20171347

Delegationsrapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under perioden
2017-01-01 -2017-05-22 samt beslut gällande transportdispens, dispens från lokal
trafikftireskrift och lokala trafikftireskrifter under perioden 2017-04-01 -2017-06-30
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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