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Ola Saaw (M)
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ekonomichef
teknisk chef
tf vård- och omsorgschef, $ I 14

verksamhetschef LSS, $ 114
näringslivschef, $ 115

kommunsekreterare

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 20lS- }r-V
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Parøgrøf ll4-122

Selveterare

Ordförønde

Justerande Andreas Trygg
$,ìss

ANSLAGSBEVIS
Orgøn

Sammantr¡idesdalam

Dalumft)r anslags
uppsdtlønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Datumför
anslags nedtagande

Fö rvaringsp lats fÌ) r proto kolet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Kommu lsens arbetsutskott

Ks au $ 114 Dnr 2018/

Vård- och omsorgsnämndens driftbudgetuppföljning efter april månads
utfall samt prognos fcir årets slut, information
Representanter ftir vård- och omsorgsftirvaltningen deltar vid sammanträdet och
informerar om nämndens ekonomi.

Nämnden uppvisar ett negativt resultat pä6,2 Mkr efter april månads utfall.
(Motsvarande siffra efter april 2017 var -10 Mkr)

Utmaningar: - ökade kostnader ftir LSS
- osäkerhet inom området personlig assistans
- sänkta hyresintåikter
- ftirändringsflormågan inom verksamhetema
- sjuksköterskor i sommar
- nyckelpersoner på plats

Möjligheter: - neddragning av timmar inom personlig assistans
- ftirbättrade rutiner inftir semestervikarierekrytering
- hemtagning av utomlänsvård
- ökad ekonomisk medvetenhet inom organisationen
- nyckelpersoner på plats

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 115 Dnr 2018/

Västra Mälardalens när¡ngsl ivsstrategi
Inom ramen für arbetet med ftirdjupad samverkan Västra Mälardalen finns ett antal
fokusområden. Ett av dessa områden är näringsliv. Näringsliv innefattar även besöks-
nåiringen. Den 15 augusti fick de tre nåiringslivskontoren i Köping, Arboga och Kungsör
i uppdrag av styrgruppen ft)r Fördjupad samverkan att ta fram en gemensam närings-
livsstrategi.

Syfte med den gemensamma strategin är att tillsammans stärka det lokala/regionala
näringslivet, hitta utmaningar vi kan lösa tre kommuner tillsammans (såsom kom-
petensftirsörjning, infrastruktur, turism, ökad inflyttning med mera) och målet är fler
invånare, fler ftiretag och flera besökare till region Västra Mälardalen.

Den gemensamma näringslivsstrategin har två fokusområden, kompetens och
attraktivitet.

Förslag på gemensam näringslivsstrategi ft)r Västra Mälardalen ftireligger.

srgn Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet ft)reslar kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande näringslivsstrategi ftir Västra Mälardalen.

Ks au $ 116 Dnr 2018/181

Betänkandet "Ett fönster av möjligheter", SOU 2017i112, rem¡ssvar
Köpings kommun har inbjudits att avge remissvar avseende "Ett ft)nster av möjligheter

- stärkt bamrättsperspektiv ftir barn i skyddat boende", SOU 2017:112.

Betåinkande återfinns på: www.regering.se/rattsdokumenlstatens-offentliga-
utredningar/ 2018 I 0 I I eff-fonster-av-moj ligheter.

Social- och arbetsmarknadsfürvaltningens myndighetsenhet har studerat betänkandet
och sammanställt ftirslag till remissvar, vilket ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa ftireliggande yttrande som Köpings kommuns remissvar avseende
betÈinkandet "Ett ftinster av möjligheter", SOU 20l7:lt2.

Ks au $ 117 Dnr 2018/53

Motion, behov av trygghetsboende i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har låimnat in en motion med ftirslag att kommunfull-
måiktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

- atî upprätta en plan ftir byggande av nya trivsamma trygghetsboenden.

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

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-20 att remittera motionen till stadskansliet for
yttrande.

Stadskansliets yttrande föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med h?invisning till ftireliggande yttrande.

srgn ftf Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 118 Dnr2017l8l2

Medborgarförslag - m¡nnestavla och staty vid Köpings lP
Bo Jansson har låimnat in ett medborgarftirslag med ft)rslag om uppftirande av en
minnestavla für, eller byst av, Nils E. Ukstedt samt en staty/byst av, eller minnes-
tavla ftir, Leif Eriksson vid Köpings IP.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-06 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Stadskansliets yltrande föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au $ 119 Dnr 2018/10

Medborgarförslag - förbud mot fyrverkerier
Mayvor Eriksson Haugdahl har ltimnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att
frirbjuda ftirsäljning och anvåindande av fyrverkerier i Köpings kommun
Kommunfullmåiktige beslutade 2018-0I-29 att ta upp medborgarftirslaget till be-
handling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet besluta de 2018-02-20 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet
für yttrande.

Stadskansliets yttrande föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen foreslå kommunfu llmäkti ge be sluta

att ftirklara medborgarft)rslaget besvarat med htinvisning till ftireliggande yttrande.

,r",.f"rrr"r"ry;f Utdragsbestyrkandesrgn
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Ks au $ 120 Dnr 2018/

Upphandling av konsult; bullerberäkning och bullerutredningar m m, område P

Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftjr senare avrop av tekniska konsulter inom
områdena bullerberÈikningar, bullerutredningar och åtgåirdsftirslag für stadsplanering,
detaljplanering och bygglov. Avtalstiden fiir uppdragen löper fran och med 2018-06-01,
med en avtalstid om 1 år och med option ftir beställaren om ftirkingning/-ar i upp till 36
månader.

Upphandling har genomftirts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upp-
handling, SFS 2016: 1 145.

Vid anbudstidens utgang 2018-04-16 hade sju anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet ftir granskning av lämnade timpriser.

Ks au $ 121 Dnr20l8l

Fören i ngsstäm ma 2018, Västmanlands Tol kservice ekonom isk föreni n g

Västmanlands Tolkservice kallar till foreningsstämma fredagen den 18 maj 2018, klockan
10.30 på Stadshuset i Västerås

Vid ståimman behandlas bl a årsredovisning ftir 2017 innefattande resultat- och balans-
räkning.

Ombud vid ftireningens stämmor under 2018 är Anne Tjernberg (S) med Hans Andersson 
,

(S) som ersättare. Anne Tjernberg har anmält ftirhinder, men Hans Andersson är beredd att
delta på stämman.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra till ombudet

att godkänna årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2017 åns räkenskaper och ftirvaltning

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

ProtokolliusteÉrnas sion ,/

ffi r"Æl
Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 122 Dnr 2018/

Stäm ma 2018, Hedströmmens vattenförbu nd
Hedströmmens vattenftirbund kallar till ordinarie stÈimma fredagen den25 maj 2018,
klockan 10.00 på Kommunkontoret i Skinnskatteberg

Vid stämman behandlas bl a ftirvaltningsberättelse for 2017 och fi)rslag på nya avgifter für
2018.

Ombud vid lorbundets stämmor under 2018 är Börje Eriksson (S) med Annika Duan (S)
som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera ärendet till stadskansliet ftir att undersöka ftirutsättningarna ft)r övertagande
av vattenfürbundets administration.

sign Utdragsbestyrkande


