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Pløts och tid

Beslutande

Ovrígø deltøgønde

Justerøre

Justeríngens tìd och
pløts

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 09.50

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Kari Anttila
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 201 8- ô3- là

ordftirande $ 59-63
vice ordftjrande $ 59-63, ordf $ 64-65
ledamot
ledamot
ledamot $ 59-64

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
fastighetsansvarig, $ 59-61
kommunsekreterare

Paragrøf 59 - 65

Ro $ 64-6s

Selcreterare sa Landström

Ordfarande

Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrüdesdatum

Justeringen har tillkåinnagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

201 8-03-13

Datumfrir anslags DøtumJör
uppslittande anslags nedtagande

Fö rvarìngsp lats fi r proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Undershrìft

Carl Björnberg
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Ks au $ 59 Dnr 20l8lI7

Omställning av moduler på fastigheten östanås l:1, från grundskola till
frirskola
Barn- och utbildningsnämnden beslutade20lT-12-13 atttillskriva kommunstyrelsen med
ftirslag att utreda möjligheten att anpassa de befintliga modulerna på rubricerad fastighet,
idag avsedda für grundskoleverksamhet, till framtida ftirskoleverksamhet.

Efterfrågan på grundskoleplatser har minskat, medan efterfrågan på ftirskoleplatser istället
ökat. För att tillmötesgå det ökade behovet av ftirskoleplatser bedöms en utökning
motsvarande 4 avdelningar behöva tillskapas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 att uppdra till stadskansliet att
utreda ftirutsättningama för att tillskapa ftirskoleplatser av grundskolemodulerna på
Östanås.

Stadskansliet har låtit utreda fürutsättningama och ftireslår, som en kortsiktig lösning, att
den västra av de två befintliga modullängorna ersätts med ny modulbyggnad avsedd ftir
ftirskoleverksamhet (med skötbord, annan dylik utrustning och anpassad till de mindre
barnen). Storleksmässigt blir den nya modulbyggnaden i princip lika med den som ersätts.

Den östra längan bedöms kunna behållas intakt i och med att de lite äldre bamen i
sammanhanget (femåringarna) är tänkta att lokaliseras där. Tillsammantaget skulle då
motsvarande 4 avdelningar kunna inrymmas i de båda modullängorna.

Kostnaderna für anpassningar och markarbeten bedöms till ca 320 tkr.

Modulerna skulle, under ftirutsättning att allt löper enligt plan, kunna stå klara att tas i bruk
kring månadsskiftet juli/augusti 20 I 8.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till stadskansliet att låta genomftira en omställning av modulerna på fastigheten
Östanås l:1, enligt fürslag ovan

samt att anvisa 320 tkr ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Ks au $ 60 Dnr 2018/15

ötat lokalbehov Malmaskolan inför läsåret 2018t2019
Kommundelsnåimnden beslutade 2017-12-20 att tillskriva kommunstyrelsen med ftirslag
attläta utreda ett ökat behov av skollokaler.

Elevantalet på Malmaskolan har ökat kraftigt de senaste l0 åren, med ca 190 elever (från
460 till 650 st), vilket medftir ett ökat behov av lokaler. Beräkningar av kommande
elevkullar visar också att efterfrågan ser ut att bli fortsatt hög framöver.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 att uppdra till stadskansliet att
utreda det ökade behovet av lokaler på Malmaskolan och att se över lämplig lösning ftir att
reglera behovet.

Protokolliusterarnad siong:t Àl
Utdragsbestyrkande
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Stadskansliet har låtit utreda frågan och kan konstatera att det till höstterminstarten 2018
skulle behövas ytterligare motsvarande 4 klassrum ftir att bibehålla kvalitéten på verksam-
heten på en fortsatt hög nivå.

Stadskansliet ftireslår därfür, som en lösning på kort sikt, att moduler motsvarande 4 klass-
rum (ca 461 kvm) hyrs in och att dessa finns på plats till höstterminstarten 2018.

Kostnaden ftir markarbeten, inkl. VA och el samt bygghenekostnader beräknas till
ca520 tþ,r.

I det lËingre perspektivet ftireslås att kommundelsnämnden, i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden, far i uppdrag att se över möjligheten att ftirdela eleverna ftir ett
effektivt lokalutnyttjande i hela kommunen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till stadskansliet att låttahyra in moduler motsvarande 4 klassrum ftir en
uppställning på fastigheten Ekbacken 26:1

att anvisa 520 tkr ftir ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv

samt att uppdra till kommundelsnÈimnden att, i samverkan med barn- och utbildnings-
nåimnden, se över möjligheten att ftirdela elevema i hela kommunen med syfte att uppnå ett
så effektivt lokalutnyttjande som möjligt.

Ks au $ 6l Dnr 2018/18

Behov av utökning av modu¡er för särskolan vid Skogsbrynsskolan
Bam- och utbildningsnämnden beslutade20lT-12-13 att tillskriva kommunstyrelsen med
ftirslag att utreda möjligheten att tillskapa fler särskoleplatser i anslutning till befintliga
moduler på fasti gheten Ullvi 6 :2, invid Sko gsbrynsskolan.

Ett ökat antal grundsärskoleelever har tillkommit under innevarande läsår och fler beråiknas
tillkomma under nästkommande läsår. Behovet av fler platser ftireligger i samband med
höstterminstarten 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 att uppdra till stadskansliet att
utreda ftirutsättningana fiir att tillskapa fler moduler für särskolan med placering vid
Skogsbrynsskolan.

Stadskansliet har låtit utreda ftirutsättningaffra och ftireslår att befintlig modulbyggnad
tillbyggs med ¡terligare ett klassrum om ca 40 kvm.

Kostnaderna ftir fürberedande markarbeten bedöms till ca 110 tkr.

Tillbyggnaden skulle, under ftirutsättning au allt löper enligt plan, kunnavaraklar kring
månadsskiftet juli/augusti 20 1 8.

srProtokolliusterarnas

trl
gn Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till stadskansliet att låta tillbygga befintlig modul med ett klassrum, enligt
ftirslag ovan

samt att anvisa I l0 tkr för ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Ks au $ 62 Dnr 2018i

Drift bud getu ppfölj n i n g efter februari månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
februari månads utfall ftireligger.

Efter två månader beråiknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
preliminärt pä2,7 Mkr. Prognos från vård- och omsorgsnämnden samt miljökontoret
saknas.

Ä¡endet återkommer kompletterat vid nästkommande sammanträde.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 63 Dnr 2018/

Ombudgeteringar t¡ll 2018, drift- och investeringsanslag
Nämnder och ftjrvaltningar har lÈimnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i drift-
budgeten från2017 till2018 med totalt 100 000 kronor samt ftirslag på ombudgetering av
anslag i investeringsbudgeten frän2017 till2018 med totalt 100 602 000 kr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av drift- och investeringsanslag medges enligt nämnders och
ftirvaltningars ftlrslag.

eroøxotttusffin"l',nnd Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 64 Dnr 2018/130

Arsstämm a 2018, Mälarenergi Elnät AB
Aktieägarna i Mälarenergi Elnät AB kallas till årsstämma onsdagen den 21 mars 2018,
kl 10.30, i Hallstahammar, Skantzen Brukshotell.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2017.

Kommunens röstombud vid bolagets stämmor under 2018 är Maria Larin med Ola Saaw
som ersättare.

Elizabeth Salomonsson anmäler jäv och utgår

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen for 2017 med tillhörande balans- och resultaträkningar

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet ftir 2017 ârs rfüenskaper
och ftirvaltning

att godkänna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 65 Dnr 20181132

Arsstämma2018, Köpings Bostads AB med dotterbolag
Köpings Bostads AB kallar till årsstämma torsdagen den 22 mars20l8, kl 13.30 i KBAB's
lokaler på Sveavägen 18.

Vid stämman behandlas bl a arsredovisning ftir 2017.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2017 är Jonny Clefberg (S) med Lena
Vilhelmsson (S) som ersättare.

Elizabeth Salomonsson och Ola Saaw anmäler jäv och utgår.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning für 2017 med koncernresultat- och koncernbalansräkning
samt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet fÌir 2017 ärs
rfüenskaper och ftirvaltning

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.
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