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Plats och tíd

Beslutande

Ovriga deltøgande

Justerare

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00-12.05

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
David Schanzer-Larsen
Eva Isaksson
Anna Bernanker
Helen Samuelsson
Jeanette Sander
Kari Anttila
Gun Törnblad
Fredrik Alm
Kajsa Landström

ordftirande
v ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
social- och arbetsmarknadschef, ç 226-228
enhetschef, stöd- och behandling, ç 226
enhetschef, ftirsörjning, ç 227
arbetsmarknadschef, ç 227
vård- och omsorgschef, $ 228
fastighetsansvarig, ç 229
stadsarkitekt, ç 232
kanslichef, 5 234-235
kommunsekreterare

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2017 - 0q'W

Selcreterare Landström

Ordforande Salomonsson

Justerandebfsàì*Vt

Paragrøf 226 -235
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ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivitsgenomanstag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrüdesdutum 2017-09-12

Dstumfìiranslags 2Aù.O1-fS Datumft)r
uppsüttande uv'' anslags nedtagande

Fö rvaríngspløts för proto kol/el $1¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

&- #?.r*,Underskrìft

Carl Björnberg
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Ks au ç 226

Brogården, information
Social- och arbetsmarknadsfürvaltningen deltar vid sammanträdet och informerar om
verksamheten vid Brogården och vid Nibblebo, Nibblesbackevägen 19.

Brogården: Äldre med missbruk Nibblebo: Yngre, rörliga - bryta missbruk
Bostadssocial insats Behandling med tillfÌilligt boende
12 boenderum, l joumrm 10 klientrum, l joumrm

Tryggt och hemlikt boende Öppenvårdsinsatser
Bemanning dag- och kvällstid Bemanning dygnet runt
Ronderande securitasvakt på nattetid
Ingen alkohol på boendet
Fler incidenter under 1: a halvåret

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au 5 227

Extratjänster i välfärden, information
Social- och arbetsmarknadsftirvaltningen deltar vid sammanträdet och informerar om
extratj änster i välfÌirden.

Arbetssökande som utgör resurs i kommens verksamheter - ersätter inte ordinarie personal.
Omfattar: långtidsarbetslösa och nyanlända.

I administrativ tjänst på social- och arbetsmarknadsfürvaltningen frr att handlägga extra-
tjänsterna och bl a ha dialog med Arbetsftjrmedlingen ("en väg in").

66 platser ftirdelat på 6 ftirvaltningar finns idag i kommunen.
Idag är 10 personer ute i "tjänst" och innan året är slut beräknas 35-40 personer vara ute.

Utvärdering: kvartal 1, 201 8.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 228 Dnr 20171228

Driftbud getu ppfölj n i n g efter au g ust¡ månads utfa I I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftljning för Köpings kommun efter
augusti månads utfall ftireligger.

Efter åtta månader beråiknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut
pä -27,0Mk<r.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrel sen besluta

att godkåinna rapporten.

Ks au 5 229 Dnr 20171626

Delårs rapport, stadskans I iet
Stadskansl iets delårsrapport eft er augusti månads utfall 20 17 ftireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrap port 20 17 fìir stadskansl iet.

Ks au $ 230 Dnr20l7l626

Delårs rapport, d rätsel kontoret
Drätselkontorets delårsrapport eft er augusti månads lutfall 20 I 7 ft reli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslåLr kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapport 2017 frir drätselkontoret.

Ks au $ 231 Dw20171626

Delårsrapport, tekniska kontoret
Drätselkontorets delårsrapport eft er augusti månads utfall 20 I 7 ftireli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delarsrapport2}lT ftir tekniska kontoret.

srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au ç232 Dm20171626

De lå rs ra ppo rt, stadsa rkite ktko nto rets ma rkavde I n i n g

Stadsarkitektkontorets markavdelnings delårsrapport efter augusti månads úfall20l7
floreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrap port 20 17 för stadsarkitektkontorets markavdelning

Ks au $ 233 Dnr20l7l626

Delårsrapport, pol itisk verksam het; kom m u nfu I I mäkti ge, kom m u nstyrelsen
och valnämnden
Delårsrapport efter augusti månads utfall20lT ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och valnämnden ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapport2017 ftir politisk verksamhet.

Ks au ç 234 Dnr 20171626

DelårsrappoÉ, överförmyndarnäm nd
Överftirmyndamämndens delårsrapport efter augusti månads utfall20TT ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapport 2017 fü r överftirmyndarnämnden.

Protokollj usteramas

ffit
sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 235 Dnr20l7l627

Förändringar med anledning av ny Kommunallag, informat¡on
Riksdagen har beslutat att ersätta nuvarande Kommunallag (1991:900) med ny Kommunal-
lag (2017:725) frän och med 2018-01-01 .

Den nya kommunallagen har en delvis ftirändrad uppbyggnad, men mycket gär attkåinna
igen. Den största ftirändringen är egna kapitlet für anstrillda, delaktighet och insyn, kom-
munal samverkan och överlcimnande av kommunala angelcigenheter.

I ftireliggande skrivelse redogör stadskansliet ftjr de ftirändringar som kommunstyrelsen
bör känna till och i vissa fall ta ställning till.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


