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Datum

2018-t2-tr

Kommu nstvrelsens

a

rbetsutskott

Plats och tíd

Rådhuset, Köping, kI09.00- 09.10

Beslutande

Elizabeth Salomonsson
Roger Eklund
Kristina Lindblad
Andreas Trygg
Ola Saaw

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovríga deltøgande

Ann-Cathrin Björkrot
Christer Nordling
Kajsa Landström

redovisningschef
teknisk chef
kommunsekreterare

Justerare

Kristina Lindblad

(S)
(S)
(MP)
(V)
(M)

Köping, Rådhuset,

Justeríngens tíd och
plats

Parøgraf 291-297

M Ztn'U -Õ7

Underskrifter
Selveterare

Ordförande

Landström

Salomonsson

lÅ,^^*

Justerande Kristina Lindblad

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Orgun

Kommunstyrel sens arbetsutskott

Sammuntr¿Ídesdatum

2018-t2-tt

Døtumfðr ansløgs

DatumJör

uppsättande

anslags nedtagande

Förvarìngsp løts

Íiir

pruto

kollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg
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Dnr 20181625

Handlingsplan för grön infrastruktur iVästmanlands län, remissvar
Länsstyrelsen i Västmanlands l¿in har upprättat ftirslag till handlingsplan ftir grön infrastruktur, vilket översänts till länets kommuner for kännedom och möjlighet till yttrande.
Handlingsplanen finns ftir nedladdning på Länsstyrelsens webbplats;
https://www.lansstvrelsen.se/vastmanla nd/stat-och-komm un/natur/gron-infrastruktur.html
Handlingsplanens storymap (kartberättelse) som även utgör handlingsplanens kartdelen nås
på ftilj ande webbadress :
https://extseoportal.la nsstvrelsen.se/arcsis/a pps/Ma pJournal/index.html?appid=8d1c472c777d4a63a72b1d
70935612cb

Sammanställda synpunkter på handlingsplanen från stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret
samt milj ökontoret ñreligger.
Arbetsutskottet beslutade 2018-12-04 att åtenemittera yttrandet ftir komplettering.

Kompletterat yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom ftireliggande yttrande över forslag till handlingsplan ftir grön
infrastruktur.

Ks au ç

292

Dnr 20181352

Köpings Bangolfklubb; ansökan om b¡drag
Köpings bangolfklubb ansöker om ekonomiskt strid ftir markberedning i anslutning
byggnation av ny bangolfbana på Marieberg i Köpings tätort.
Skrivelse fran Köpings B angolfklubb ftireli gger.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till skrivelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2018-05-29 alt återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden ftir att utreda åirendet ytterligare och redovisa ftireningens ekonomi.

Kultur- och fritidsnåimndens utredning samt redogörelse für füreningens ekonomi
ftireligger.
Kultur- och fritidschef och teknisk chef informerar om ärendet.
Arbetsutskottet beslutade 2018-12-04 attnotera informationen

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde
Utdragsbestyrkande
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Detum

20r8-12-ll

Kommu nstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2018/150

g efter novem ber månads utfal I
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
november månads utfall ftireligger.
Driftbud getu ppfölj

nin

Efter elva månader beråiknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -13,9 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.
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Dnr 2018/

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 30 november 2018 ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkåinna rapporten.
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Drc 20181

Upphandlingsärende; antagande av leverantör av hiullastare
Köpings kommun har upphandlat leverantör av en ny hjullastare.
Upphandling har genomft)rts genom ftjrenklat ftjrfarande i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling, SFS 2016:l | 45.

Vid anbudstidens utgång den 2018-11-05 har tre anbud inkommit.
Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Revis ionsrapport;

Dnr 2018/
G

ranskn i ng av delårsrapport för Västra Mälardalens

Kommunalförbund
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalftirbund har översiktligt granskat
fnirbundets delårsrapport per 20 I 8-08-3 1.

Granskning har syftat till att översiktligt bedöma om:
Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och
landsting
Resultatet i delarsrapporten är ftirenligt med de mål som direktionen beslutat,
som är av betydelse ñr god ekonomisk hushållning

-

-

Revisionsrapporten har tillställts kommunfullmäktige ftjr kännedom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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Dnr 2018/

Rapport om ej verkställda beslut enl¡gt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och service t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftjr vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapport ftir kvartal 3,2018 från social- och arbetsmarknadsnämnden samt kommundelsnämnden füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokollj

Utdragsbestyrkande
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