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SAM MANTRADESPROTOKOLL

xöprNcs KoMMUN

Datum

20t7-12-t9
:Å

Komm

u

nstyrelsens arbetsutskott

kl 09.00- 11.30

Pløts och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutande

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

ordftirande
vice ordfürande, $
ledamot
ledamot
ledamot

Sara Schelin

kommunchet $3ll-321
ekonomichef
teknisk chef

Ovrígø deltagande

Jan Häggkvist

Christer Nordling
David Schanzer-Larsen
Tove Svensk
Gun Tömblad
Mikael Norman
Anita Iversen
Kajsa Landström

Justerøre

social- och arbetsmarknadschef, $ 312-314
personalchefchef, $ 3 1 5-3 l6
stadsarkitekt, ç 321 -322, 325
mark- och exploateringschef, ç 32I-322,325
planchef, ç 321-322
kommunsekreterare

Pørøgraf

Andreas Trygg

Justeríngens tid och
pløts

Köping, Rådhuset, 2017-

lZ-Zq

Underskrífter
Landström

Ordft)rande

Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

I'Y çt

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

0rgan

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrüdesdulum

20t7-t2-19

DatamJör anslags

Dutumför

uppslÍttande

ansløgs nedtøgande

Förvaríngsplats Jö r proto kol/e/ $f ¿d5þansliet, Rådhuset,

Underskrift

Carl Björnberg

3ll-321

Köping

3lI

-325

SAMMANTNAOESPROTOKOLL

KÖPINGS KOMMUN

Datum

2017-12-19
Komm

u

nstyrelsens arbets utskott

Ks au $

311

översyn av förvaltn

Dm20l7l
¡

n

gsorgan isation,

d

i

rektiv

I budgetbeslut ftir 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta
en arbetsgrupp ftir översyn av nämnd- och ftirvaltningsorganisation infür kommande
mandatperiod.
Stadskansliet ftireslår att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp och att kommunledningsgruppen blir projektgrupp ftir uppdraget. En arbetsgrupp utses som inleder
arbetet i januari och att delrapportering sker i juni samt slutrapportering i september 2018.

Beslut
Arbetsutskottet ftire slår kommunstyrelsen besluta

att ge stadskansliet i uppdrag att genomfüra en översyn av kommunens ftirvaltningsorganisation enligt frireliggande ftirslag.

Ks au $

312

Dnr20l7l

Extratjänster i välfärden, information
Social- och arbetsmarknad deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet.
Målgrupp : Långtidsarbetslösa (ov er 24 månader).

Köpings kommun startade med egen verksamhet (insiderlösning), t ex servicelaget.
1. Inventering av platser - ca70 platser i kommunen, i huvudsak inom ftirskola, skola och
vård- och omsorg
2. Matchningsprocess

Mål: 40 platser bemannade ftir jul.
Idag: 53 platser tillsatta

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

313

Dnr20l7l

Kulturtolkar, ¡nformation
Social- och arbetsmarknad deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet.

Målgrupp: personer som står utanlor arbetsmarknaden.

Totalt: 15-16 stycken kultunolkar i Köping
uppdraget.

-

efterfrågade personer - ofta anställning efter

Höga språkkrav, både på modersmål och svenska.
Protokollju

*'ffi

sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-t2-t9

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

314

Dnr20I7l

Svenska för akademiker (SFA), information
Social- och arbetsmarknad deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet.
Totalt antal elever sedan starten ijanuari 2015:115 stycken
47 har fätt anställning
17 har erhållit svensk legitimation
Ca 50 väntar päalt göra socialstyrelsens kunskapsprov, vilket endast kan göras 3 gånger
per år - skulle dock kunna göra extra tjänster inom välfÌirden inom Regionen under
våintetiden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 3

15

Dnr 20171

Uppbyggnad av central rekryteringsenhet, information
Personalkontoret deltar vid sammanträdet och informerar om åirendet.

Rekrytering: är en process att sökn, attrahera och kontraktera mcinskliga resurser
utfüra någon form av arbete eller uppgift.

till att

Rekryteringsenhetens ansvar i rekryteringsprocessen: - kontrollera ev omplaceringar
- skapa annons
- genomfüra intervjuer
- ta referenser

Tidplan ftir central rekryteringenhet: HR-specialist på plats, feb/mar 2018
Arbetet påbörjas direkt - dialog med lorvaltningarna
Processen tydliggörs, vår 2018
Rekryteringsverktyg - ses över och upphandlas,
höst 2018

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
Protokolljuster¡¡¡rás sign

ffit 4l

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-12-19
.ì

Komm

u

nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 316

Dnr 2016/869-007

lntern kontroll i lönehanteringsprocessen, redovisning av åtgärder utifrån
revisionsrapport
Revisorerna i Köpings kommun har tidigare låtit granska om den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen

¿ir

tillfredställande.

Revisorerna rekommenderade kommunstyrelsen att

-

såikerställa att samtliga nåimnder framöver inkluderar de beslutande kommungemensamma kontrollmomenten i sina internkontrollplaner

upprätta en åtgåirdsplan för aftrâtfatill de i granskningen identifierade bristema.

Yttranden fran stadskansliet och Västra Mälardalens Kommunalftirbund ftirelåg infìir
arbetsutskottets sammanträde den 30 maj 2017.
Arbetsutskottet beslutade20lT-05-30 att ställa sig bakom stadskansliets ftirslag till svar
till revisorerna samt att uppdra till stadskansliet att återrapportera vidtagna åtgärder till
arbetsutskottet i december 2017.
Stadskansliets återrapportering ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

317

Dnr

Förslag till effektivisering budgetåret

stadskansliet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-16 att uppdra till respektive nämndiftirvaltning att
201 8,

presentera ñrslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat ftirslag.

Effektiviseringsfürslagen ska beslutas av respektive styrelse/nämnd innan inlämning
drätselkontoret für sammanställning senast den 20 december.
Stadskansliets ftirslag

till effektivisering

budgetåret 20 1 8 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna stadskansliets effektivi seringsft)rslag.

Protokolljusterq¡/as sign

ffil

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-t2-r9
Kom m u nstyrelsens arbets

Ks au $

utskott

318

Dnr

effektiviseri n g bud getåre t 2018, tekn iska kontoret
Kommunstyrelsen beslutade 2017-Il-16 att uppdra till respektive nämnd/ft)rvaltning att
presentera ftirslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid samFörslag

ti I I

manträdet presenterat ftirslag.

Effektiviseringsftirslagen ska beslutas av respektive styrelse/nämnd innan inlämning
drätselkontoret ftir sammanställning senast den 20 december.
Tekniska kontorets ftirslag

till effektivisering

till

budgetåret 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna tekniska kontorets effektiviseringsftirslag.

Ks au $

319

Dnr

Förslag till effektivisering budgetåret

drätselkontoret
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-16 att uppdra till respektive nämndiförvaltning att
201 8,

presentera ftirslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt
manträdet presenterat ftirslag.

vid sam-

Effektiviseringsftirslagen ska beslutas av respektive styrelse/nämnd innan inlämning
drätselkontoret für sammanställning senast den 20 december.
Drätselkontorets ft)rslag

till effektivisering

till

budgetåret 20 1 8 ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna drätselkontorets effektiviseringsftirslag.

Ks au $

320

Dnr

Förslag till effektivisering budgetåret 2018, politisk verksamhet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-I1-16 att uppdra till respektive nåimnd/förvaltning att
presentera ftirslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat ftirslag.

Effektiviseringsftirslagen ska beslutas av respektive styrelse/nåimnd innan inlämning
drätselkontoret für sammanställning senast den 20 decemþer.
Effektiviseringsftlrslag budgetåret 2018 ftir politisk verksamhet ftireligger.
Protokolljusterffil slgn

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-r2-r9
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna effektivi seringsft)rslag ftir kommunfullmåikti ge, kommunstyrelsen och
överft irmyndarnämnden.

Ks au $

321

Dnr20l7l

Planprioriteringar 2018
Det finns i kommunen ett behov av planberedskap ftir både bostäder och verksamhet.
Stadsarkitektkontorets ftirslag på prioriteringar i planarbetet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna stadsarkitektkontorets prioritering av planarbetet.

Ks au ç

322

Dnr 20171

Utveckli ngsplan för Malmön
Förslag till utvecklingsplan ftir Malmön har upprättats gemensamt av stadsarkitektkontoret,
tekniska kontoret, miljökontoret samt kultur- och fritidsfürvaltningen. Planarbetet har füregåtts av ett idéarbete i samverkan med representanter für boende och ftjreningar med
intressen på Malmön.

Syftet med utvecklingsplanen är att füreslå direkta och langsiktiga åtgärder som bidrar
en positiv utveckling für boende, besökare och turister på Malmön.
Förslag

till Utvecklingsplan ftir Malmön ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 323

Dnr 20171358-042

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 30 november 2017
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkåinna rapporten.
sign

Utdragsbestyrkande

till

i
i
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Datum

2017-r2-r9
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au

ç324

Dnr20l7l46-002

Delegationsrapport, stadskansl iet
Dele gationsftirtecknin g

îr 2 20 17 for stadskansliet

ftireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 325

Dnr2017ll20-002

porte r, stadsa rkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
november 201 7 ftireligger.

Delegations

ra p

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ordftiranden tackar ledamöter och tjänstemän ftir årets arbete och önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ledamöter och tjÈinstemän önskar ordftiranden detsamma!
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Utdragsbestyrkande
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