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Datum

20r8-02-20
Kommunstvrelsens arbetsuts kott

Pluts och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

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

ordfürande
vice ordflorande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrígø deltøgande

Jan Häggkvist

tf kommunchef/ekonomichef
teknisk chef

kl 09.00 - 10.00, I1.05-11.40

Christer Nordling
Sverker Lindberg
David Schanzer-Larsen
Caroline Evenbom
Mats Gunnarsson
Fredrik Alm
Kajsa Landström

Justerare

stabschef, tekniska kontoret, $ 37
social- och arbetsmarknadschet $ 38,44
verksamhetsutv, social- och arbetsmarkn, $ 38
Regionens RUS-grupp, $ 43
kanslichef, $ 43

kommunsekreterare

Parøgraf 37 - 44

Roger Eklund

Justeringens tíd och
pløts

Köping, Rådhuset, 201 8- O? - 23

Underskrífter
Selcreterare

Ordfarande

Landström

Salomonsson

Justerande

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanlrlidesdatum

20t8-02-20

Døtumfòr ønslags

Datumför

uppsliltande

ønsløgs nedtøgande

Fömaringsp laß

fi r proto ko llet g¡adskansliet, Rådhuset,

Underskrìft

Carl Björnberg

Köping

+

SAM MANTRNOESPNOTOKOLL
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Datum

2018-02-20

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

37

Dnr 20181

Renoveri ng/om byg g nat¡on av Karlsdals torg, i nformation
Tekniska kontoret informerar om renoveringerVombyggnationen av Karlsdals torg.
Renoveringen statar i april2018 och beråiknas pågå i ca 6 månader;

-

Parkeringen renoveras och cykelparkering skatillskapas.
Torget ska få nytt ytskikt och fontänen ska ftirses med effektbelysning.
Delar av muren ska rivas.
Ny gång- och cykelväg
Nya växter i planeringarna

Budget: 6,4 Mkr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$38

Dnr 2014152-133

Program för flyktingmottagnade och integration, uppföljning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, $ 20, att anta justerat ftirslag
flyktingmottagande och integration i Köpings kommun 2015-2019.

till

Program ft)r

Social- och arbetsmarknad och redogör für en uppftiljning av programmet.
En aktivitetsplan är framtagen utifrån programmet och en grupp med representanter ftjr
samtliga ftirvaltningar har tillsatts. Social- och arbetsmarknad redogör fiir en rad aktiviteter
som genomftirts/genomftirs i mottagnings- och integrationssyfte.
SFA

-

- Svenska ftir akademiker

DUAN

-

Medicinska legitimationsyrken / Köping
Pedagoger / Arboga

delegationen ftir unga & nyanlända
Vård- och omsorgsspår - påbörjat
Barnskötarspår - planeras
Industrispår - planeras

-

till

arbete

S¿irskilda uppdrag 20 1 8

-

SFA-utbildningar inom olika yrkesområden
Lokala överenskommelser med civilsamhället i integrationsarbetet

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
Protokollj uster¡6nps sign

ffitØ

Utdragsbestyrkande
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Datum

20r8-02-20
u

nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

39

Dnr 2018/53

Motion, behov av trygghetsboende i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med ft)rslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

-

att upprätta en plan ftir byggande av nya trivsamma trygghetsboenden.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-01-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen

till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande

Ks au $

40

Dnr 2018154

Motion, garant¡ att träffa elewårdande personal ¡nom ett dygn
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har l¿imnat in en motion med ftirslag

-

att det i skolorna i Köpings kommun utarbetas en rutin så att elever som söker hjälp
kan garanteras träffa elevvårdande personal inom ett dygn.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

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

Ks au $

4l

Dnr 2018/10

Medborgarförslag

- förbud

mot fyrverkerier

Mayvor Eriksson Haugdahl har lämnat in ett medborgarftirslag med fiirslag om att
ftirbjuda ftrsäljning och användande av fyrverkerier i Köpings kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att ta upp medborgarfürslaget till behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till stadskansliet ftir yttrande.
Utdragsbestyrkande

srgn

Ø
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Datum

2018-02-20

Kommu nstyre lsens arbetsutskott

Ksau$42

Dnr 20171120 + 20181

rter, stadsa rkitektko ntoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
december 2017 och januari20lS ftireligger.
De leg ati o ns ra p po

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au $

43

Dnr 2018/

Regional utvecklingsstrateg¡, RUS, redov¡sning av arbetsprocess
Representant ftir Regionens RUS-grupp deltar vid sammanträdet och informerar om
processen for regional utvecklingsstrategi.

Ansvaret für regional utveckling övergick från Länsstyrelsen
att ansökan om att bilda region tillstyrktes.
En strategi ft)r låinets utveckling

-

till

Regionen i samband med

ett arbete i samverkan med inriktning på är 2030.

Uppstart hösten 20Il - beslut hösten 2019.
2020: genomftirande av planen påbörjas - fortlöpande arbete.

Arbetet i Västmanland:
kommuner, region, l?insstyrelsen, ftiretagare, civilsamhället
regionstyrelsen är ansvarig für framtagande av RUS
samråd genom den strategiska regionala beredningen, SRB
en kontaktperson i varje kommun (Köping: kanslichef Fredrik Alm)

-

Våren 2018: sammanställning av länets utmaningar.
Workshop på tjänstemannanivå / mars
V/orkshop tjåinstemän och politiker / I juni

-

Hösten 2018: gemensamt foga samman ett ftirsta utkast

till RUS

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande

srgn

w
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Detum

2018-02-20

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

44

Dnr 2018/

Social investeringsfond, särskilt uppdrag från kommunfullmäktige
I samband med att fullmäktige tog beslut om budget for 2017 gavs kommunstyrelsen i
särskilt uppdrag;

-

att undersöka ftirutsättningar

ftir inrättande av social investeringsfond.

Drätselkontorets och social- och arbetsmarknads utredning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara uppdraget fullgjort men att det ftir nåirvarande inte füranleder några åtgtirder.

Protokollj

sign

w

Utdragsbestyrkande
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