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Datum

2018-01-16
Komm

u

nstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Daniel Ä.kervall (MP)
Andreas Trygg (V)
Ola Saaw (M)

ordfrirande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrígø deltagønde

Sara Schelin
Jan Häggkvist

kommunchef
ekonomichef, $ 1-5, 7-15
teknisk chet $ l-5,7-15
fastighetsansvarig, $ 1-5
konsult, Zondera, $ 6
personalchef, $ 6
HR-specialist, $ 6
stadsarkitekt, $ 1-5, 7-15
kommunsekreterare, $ 1-5, 7-1

kl 09.00 - 11.00

Christer Nordling

Kari Anttila
Anna Björklund
Tove Svensk
Petra Thyberg
Gun Törnblad
Kajsa Landström

Justerøre

Paragraf l - 15

Daniel Ä.kervall

Justeríngens tid och
plats

Köping, Rådhuset, 2018- ()l - lb

Underskrífter

(Selcreterare Kaj¡a Landström
í
"""'/t-^"'
Ordforande ølildbeth Salomonsson

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrlidesdstum

2018-01-16

Datumför anslags

DatumÍöt

uppsöttande

anslags nedtagønde

Fömaríngsp lats Jö r proto kol/¿t Stadskansliet, Rådhuset,

Underskríft

Carl Björnberg

Köping
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Dnr 2018/15

ö¡<at lokalbehov på Malmaskolan inför läsåret 2018t2019
Kommundelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utredning av det ökade
behovet av lokaler på Malmaskolan.
Elevantalet på Malmaskolan har under de senast tio åren ökat med 190 elever och barnkullarna inom ftirskoleklasserna och kommande elevkullar visar på ett stort behov av
ytterligare lokaler.

Malmaskolan behöver också organisera om klasserna für att uppfylla de nya bestämmelserna om stadieindelning som ftireslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Kommundelsnämnden ser behov av ytterligare 6 klassrum inftir höstterminen 2018 och
beslutade 2017-12-20 att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det ökade behovet av lokaler på Malmaskolan samt att se över en lämplig lösning flor att reglera
behovet.
Skrivelse från kommundelsnämnden ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda det ökade behovet av lokaler på Malmaskolan och
att se över en lämplig lösning ftir att reglera behovet.

Ks au $

2

Dnr 2018/16

Behov av ny förskola inom barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utredning av förutsättningarna ftir att tillskapa en ny ftirskola inom Köpings tätort.
Bakgrunden till behovet av en ny ftirskola är bland annat en ökad inflyttning
munen samt planerad nybyggnation av bostäder.

till kom-

Skrivelse fran bam- och utbildningsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda fürutsättningama ftir att tillskapa en ny ftirskola inom
Köpings tätort.
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Dnr 20I8ll7

Omställning av moduter på östanås från grundskola till förskola
Barn- och utbildningsnåimnden hemställer hos kommunstyrelsen om utredning av förutsättningarna ftir att tillskapa ftirskoleplatser av grundskolemodulerna på Östanås.
Å¡skurs 6-eleverna från Elund- och S:t Olovsskolan, som idag åir placerade i modulerna,
i sina ordinarie skolor fran och med höstterminen 2018, samtidigt som
efterfrågan på ftrskoleplatser ökar. Modulerna på Östanås skulle kunna användas som en
tillfÌillig lösning ftir utökning av antalet ftirskoleplatser.
beråiknas inrymmas

Skrivel se från barn-

o

ch utbildningsnåimnden ftireli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda ftirutsättningaîna ftir att tillskapa ftirskoleplatser av
grundskolemodulerna på Östanås.

Ksau$4

Dnr 2018/18

Behov av utökn¡ng av moduler för särskolan vid Skogsbrynsskolan
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om aff utreda ftirutsättningarna fÌir att tillskapa fler moduler ftir särskolan och att dessa placeras i anslutning till
grundsåirskolans moduler vid S ko gsbryns skolan.
Bakrunden till behovet ar att det har tillkommit, och kommer att tillkorruna, fler elever
verksamheten.

till

Skrivelse fran bam- och utbildningsnämnden ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda ftirutsättningama ftir att tillskapa fler moduler ftir
särskolan med placering vid Skogsbrynsskolan.
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Dnr 2018/19

övergripande översyn av måltidsfunktionerna i Köpings kommun
Kommunfullmäktige gav i budgetbeslut ftir 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en
samordning av köken i Kolsva. Stadskansliet lät genomft)ra utredningen som bl a resulterade i kommunstyrelsens arbetsutskolt20lT-02-28 beslutade att ge stadskansliet i uppdrag att låta genomftira en övergripande översyn av måltidsfunktionema i kommunen.
Stadskansliet har med hjälp av extern, oberoende konsult (Café Catering Consultants Group)
låtit genomftlra en övergripande översyn av måltidsfunktionerna i Köpings kommun.

Utredningens rationaliseringsftirslag i korthet (Organisk rationalisering, alt 1):
- Barn- och utbildningsnämnderVmåltidsservice ges ett totalansvar für kommunens
hela måltidsverksamhet
- Ett totalt kvalitetssäkringsprogram tas fram och implementeras
- Ett utbildningsprogram für personalen tas fram och implementeras
- Implementeringen av kommunens kostdatasystem (MASHDIEs) fullftlljs
- Uppfttljning beträffande produktivitet, kostnader m m ska ske löpande für att
snabbt kunna vidta konigeringar vid avvikelse från budget och prognos
- Menyval planeras bättre
- En informationskampanj genomfors für att begränsa onödigt svinn
- En gemensam kostpolicy ftir Köpings kommun arbetas fram

Utöver utredningens lorslag ftjreslår stadskansliet, med hlinvisning till det ursprungliga
uppdraget om att utreda samordningen av köken i Kolsva, att Städets kök i kommundelen
awecklas. Städets tillverkningsvolym ftireslås omfürdelas till Malmaskolans kök,
Koltrastens ftirskola samt till den planerade fürskolan på Bergtorpet l:4 på 6 avdelningar.
Stadskansliets redogörelse ft)r ärendet med bifogad måltidsutredning ñreligger.

Beslut
Enligt stadskansliets ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen besluta
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder
påbörja och genomfüra utredningens ftirslag enligt alternativ 1 (organisk rationalisering)

att

i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder se
över och komplettera utrustningen i Malmaskolans kök så att köket klarar den ökade
volymen som uppstar i samband med aweckling av Städets kök
ge barn- och utbildningsnämnden

att ge kommundelsnämnden i uppdrag att komplettera befintligt mottagningskök på
Koltrastens ftirskola ftir omställning till tillagningskök

att ge stadskansliet i uppdragatti projekteringen av den nya planerade ftirskolan på
fastigheten Bergtorpet l:4läta planera für ett tillagningskök
att ge kommundelsnämnden i uppdrag att i samverkan med fastighetsägaren, Köpings
Bostads AB, planera für och aweckla restaurang Städets kök
samt att ge bam- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommundelsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen återrapportera budgetmässiga nettoeffekter av ftirslagen inftir kommande ar.
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Medarbetaru ndersökningen, rapport
Under hösten 2017 genomftirdes en medarbetarenkät bland samtliga tillsvidareanställda
i Köpings kommun. Representant frënZonderaCom AB och personalkontoret deltar vid
sammanträdet och redogör ftlr resultatet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ksau$7

Dw

2018120

Reservation av tomtmark i Bålsta industriområde, Munktorp
Stadsarkitektkontoret foreslår att Köpings kommun reserverar del av fastigheten Bâ.lsta2:I2,
i Köpings kommun till och med 2018-06-30 ftir Munktorps Träftirädling AB:s
räkning. Förslag till reservationsavtal ftireligger.
ca 49 000 kvm,

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkåinna ftireliggande ftirslag till reservationsavtal gällande del av fastigheten
Bälsta2:12.

Ksau$8

Dnr 20171746

Förslag till effektivisering budgetåret 2018
Kommunstyrelsen beslutade 2017-ll-16 att uppdra till respektive nämnd/förvaltning att
presentera ñrslag på effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar enligt vid sammanträdet presenterat ftirslag.
Drätselkontorets sammanställning av nåimnders/ftirvaltningars effektiviseringsftirslag
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till effektiviseringar i budget 2018.
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Drtr 2016/619

Deltagande i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt
Kommunutredningen har regeringens uppdrag atttitta på hur kommunemas kapacitet
kan ftirstärkas ftir att möta samhållsutvecklingen. Utredningen har tidigare varit i
kontakt med Köping, Arboga och Kungsör om att ingå i ett fallstudieprojekt ftir att
undersöka potentialen i olika strukturfiirÊindrande åtgåirder.
Fallstudierna genomfürs i form av två workshopar med mellanliggande arbete
Fallstudierna har tre syften:
- Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i
kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar

-

Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade

samverkanslösningar från fallstudiekommunerna

-

Ge input

till kommunutredningens fortsatta

arbete

Beslut
Enligt stadskansliets ft)rslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen besluta
att Köpings kommun deltar tillsammans med Arboga och Kungsör i Kommunutredningens
och SKL: s fallstudieprojekt.

Ks au $
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Medborgarförslag

Dnr20l7l645

- trafikåtgärder på Akerbovägen vid Floraplan

Rolf Norman har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
sätter upp betongsuggor vid Floraplan eller stänger av Åkerbovägen vid Floraplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att ta upp medborgarfürslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2017-10 24 att remittera medborgarlorslaget
ft)r yttrande.

till

behandling

till tekniska kontoret

Tekniska kontorets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ft)rklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till tekniska kontorets
yttrande.
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Dnr 20171743

Motion, skolfotografer¡ng
Vänsterpartiet har lämnat in en motion med ftirslag

-

att se över behovet av fotografering

i Köpings ftirskolor/skolor

att undersöka mer tidsenliga alternativ.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till bam- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden
ftir yttrande.

Ksau$

Dnr 20171753

12

parkeri ngsplatser vid Hagateatern
Elisabet Jäder har låimnat in ett medborgarftlrslag med forslag om att kommunen ser över
möjligheten till att skapa fler bilparkeringsplatser i anslutning till Hagateatern.
Med

borgarförslag

- fler bi

I

Kommunfullmfütige beslutade 2017-ll-27 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget

till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret ftir yttrande

Ksau$

Dnr 20171752

13

Medborgarförslag

- fler och bättre cykelbanor

Elisabet Jäder har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om fler och bättre cykelbanor i Köpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-lI-27 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.
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Dnr 20I8l2l

VafabMiljö Kommunalförbund; verksamhetsplan med budget 2018
VafabMiljö Kommunalftirbund har översåint ftirslag till verksamhetsplan med budget
2018 ftir godkåinnande.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna VafabMiljö Kommunalftirbunds ftirslag till verksamhetsplan med budget
2018.

Ksau$

15

Dnr 2017l8ll

Revisionsrapport; granskn¡ng av kommunens arbete med
flyktingmottagande och integration
Revisorerna i Köpings kommun har granskat om styming , genomftirande och uppftiljning
av arbetet med att ta emot asylsökande och integrera nyanlända fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Revisionsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera revisionsrapporten till stadskansliet ftir besvarande.
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