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kommunsekreterare
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Ks au $ 251 Dm20171788

översyn av organisation - fördjupade utredningsuppdrag
Kommunfullmaktige beslutade 20 1 8- 1 1 -05

att genomftira füreslagen organisationsforåindring, men att ftiljande områden i
organisationsftirslaget ska kompletteras med ftirdj upad utredning:

- bildandet av Koncernbolag
- placering av gala- och parkverksamhet med tillhörande driftavdelning samt

driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

samt att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, hänsyn tas till inkomna synpunkter

Vid sammanträdet informeras om hur arbetet med de fordjupade utredningarna fortskrider.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au ç 252 Dnr

Detaljplan Västra Sömsta, Köpings kommun, PL 368, antagande
Miljö- och byggnadsnåimndens ftirslag till detaljplan für Västra Sömsta i Köpings kommun
ftireligger.

Planftirslaget har varit utsänt für samråd 2017-12-20 - 2018-01-31 samt ftir granskning
2018-06-27 - 2018-08-06 ( med ftirlängd svarstid ftir boende inom planområdet till och
med 2018-08-12) till berörda sakägare, myndigheter och kommunal ftirvaltningar.
Granskningsutlåtande har därefter upprättats.

Handlingar:
l. protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden
2. detaljplan ftir Västra Sömsta, antagandehandling
3. karta
4. granskningsutlåtande
5. miljökonsekvensbeskrivning
6. naturvärdesinventering Johannisdalskogen och Västra Sömsta 2013 -I I -25

7. naturvåirdesinventering Västra Sömsta 2016-09-19
8. arkeologiskutredning
9. geoteknisk utredning
1 0. dagvattenutredning
11. riskinventering
12. bullerutredning

Handling nr 1-4 ftireligger.
Handling nr 5-12 f,rnns på kommunstyrelsens kansli für påseende.

Protokollj ign Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

rtt anta detaljplan Västra Sömsta, Köpings kommun, PL 368.

Ks au $ 253 Dnr 2018/

Mål- och styrmodell för Köpings kommun, information
Kommunchef och kanslichef informerar om ny mål- och styrmodell.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 254 Dnr 2018/

Nybyggnation av förskola, hemställan från barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen och framfür behov av

nybyggnation av en fürskola. Efterfrågan på ftirskoleplatser har ökat och bedöms fortsatt
vara hög de närmaste 10 åren. Dessutom finns ett antal ftirskolor i tillfrilliga
modullösningar.

Barn- och utbildningsftirvaltningen ftjreslår nybyggnation av ftirskola med 6 avdelningar
ftirlagd på Köping Öster.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-24 att hemställa hos kommunstyrelsen
att utreda ftirutsättningarna ft)r att tillskapa en ny ftirskola i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda fürutsättningalnø fiir att tillskapa en ny ftjrskola i
Köpings kommun.

Ks au $ 255 Dnr 2018/

Nybyggnation av låg- och mellanstadieskola med integrerad särskole-
verksamhet, hemställan från barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen och framfür behov av

nybyggnation av en låg- och mellanstadieskola med integrerad särskoleverksamhet.

Enligt elevprognoser ökar antalet elever i åldern 6-12 ãn i Köping med ca 227 bammellan
2017 och2027.

proroko,jusre1ffj"r 
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Barn- och utbildningsforvaltningen bedömning åir att en ny skola bör placeras i de östra
delarna av Köping.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-24 att hemställa hos kommunstyrelsen
att utreda ftirutsättningama ftir att tillskapa en ny låg- och mellanstadieskola inklusive
integrerad särskoleverksamhet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda fürutsättningamaftir att tillskapa en ny låg- och
mellanstadieskola inklusive integrerad särskoleverksamhet.

Ks au $ 256 Dnr 2018/

Revisionsrapport; granskning av införande av nytt ekonom¡system
Köpings kommuns revisorer har låtit genomfüra en granskning av om kommunens
ekonomisystem har funktioner och integrationer med andra system som motsvarar
kommunens behov ftir att såikerställa en effektiv ekonomihantering, tillftirlitliga
ekonomiska rapporter och beslutsunderlag samt en tillfredställande intern kontroll.

Revisionsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera revisionsrapporten till drätselkontoret ft)r yttrande.

Ks au ç 257 Dnr 2018/531

Medborgarförslag - bevara kommundelsnämnden ¡ dess nuvarande form
Leif Gustafsson har lämnat in ett medborgarfiirslag med ftirslag om att bevara
kommundelsnämnden i dess nuvarande form.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut.

Protokollju ""(ff\ Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 258 Dnr 2018/559

Medborgarförslag - införa allmänhetens åkning i ishallen dagtid
Christian Ljungström har lämnat in ett medborgarförslag med ft)rslag om att inftira
allmänhetens åkning i ishallen på dagtid, t ex kl 08.00-16.00

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden ftir yttrande.

Ks au $ 259 Dnr 20181562

Medborgarförslag - Iåt Kolsva kommundelsnämnd och förvaltning fortleva i

nuvarande form till nästa val
Sven Olof Karlsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftrslag om att låta Kolsva
kommundelsnämnd och förvaltning fortleva i nuvarande form till nästa val.

I ftirsta hand; exkludera den del i organisationsftirslaget som berör Kolsva kommundels-
nämnd och ftirvaltning.

I andra hand; bordlägg den del i organisationsfürslaget som berör Kolsva
kommundelsnämnd och förvaltning och låt det bli en fråga inftir valet2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet füreslåLr kommunstyrelsen ftireslå komunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut.

Ks au $ 260 Dnr20l8l575

Medborgarförslag - gör om parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering
Victoria Gunnarsson har lämnat in ett medborgarförslag med fürslag om att göra om
parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarlorslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Protokollj *'"w:\"'n" K Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 261 Dnr 20181578

Medborgarförslag - solskydd över sandlåda vid Tallbackens förskola
Karin Elgh har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att bygga ett solskydd över
sandlådan vid Tallbacken ftirskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till barn- och utbildningsnämnden für yttrande.

Ks au ç 262 Dnr 2018/581

Medborgarförslag - ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl t¡ll varför
kommundelsnämnden ska läggas ned
Håkan Porthén har lämnat in ett medborgarfürslag med florslag om att ge medborgarna i
Kolsva konkreta skäl till varftir kommundelsnämnden ska läggas ned.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet þ beslutar

att remittera medborgarförslaget till stadskansliet ftir yttrande.

Ks au $ 263 Dnr 2018/605

Medborgarförslag - fria bussresor inom kommunen
Leif Gustafsson har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om fria bussresor inom
kommunen.

Kommunfullmaiktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till stadskansliet ftir yttrande.

Protokollj ustgrq¡rras sign

ffir ñ Utdragsbestyrkande
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Ks au 5 264 Dnr 2018/

Förskolebyggnat¡onen ¡ Kolsva, information
Fastighetsansvarig informerar om en felmätning som begåtts vid gjutning av bottenplattan
vid pågående ftirskolebyggnation i Kolsva. Felmätningen medftir ingen merkostnad ftir
kommunen och ftirsenar inte projektet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 265

Drunkningslarm i nya badhuset
Projekterat drunkningslarm i nya badhuset:

Dnr 2018/

- 1,6 Mkr i installation
- 125 tþ¡låtr ftir serviceavtal

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att installera drunkningslarm i nya badhuset enligt projekteringen.

Protokolljustqf{r¡as

wl
Utdragsbestyrkandesrgn


