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Plats och tíd

Beslutande

Ovriga deltagande

Justeringens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.10

Annika Duàn (S)
Jonny Clefberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Tove Svensk
Pemilla Einan
Thomas Karlsson
Karin Sandborgh Taylor
Kajsa Landström

Jonny Clefberg

Köping, Rådhuset, 2021-Al -22

ordfürande
vice ordftlrande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
teknisk chef
personalchef, $ 1

enhetschet kultur- och folkhälsa, $ 8
utbildningschef, $ 9
kanslichef
sekreterare

Paragraf | - 12

Selcreterare sa

Ordfarande

Justerande

Duàn

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrlidesdatum

Dotumft)r anslags
uppsìittande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-01-19

Datamför
anslags nedtagande

Fö rvaríngsp lats jör p roto kol/ef $¡¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ksau$ I Dnr

lnformation om översyn av kultur- och folkhälsoförvaltningens
organ¡sat¡on
Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut ftir 2021:En
ftirsta uppftiljning av den nya organisationen som beslutades 2018 samt eventuella
ftirslag till revideringar.

Börjar med kultur- och folkhälsofürvarningen.
Kvalitet och verksamhetsfokus. Fokusområden - barn och unga

- kultur
- anläggningar
- folkhälsoarbetet
- ftireningar

Tidplan: jan-mar utredning
april beslut

Avstämningar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$2

lnformation om ny Finanspolicy
Ärendet utgår.

Dnr 20211

Ks au $ 3 Dnr 20201610

Motion, kameraövervakn¡ng i och utanför skolor
Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med
fürslagen:

att kommunen skyndsamt kartlägger behovet av antal kameror och tar fram tillstand für dessa

att kommunen inftirskaffar kameror med tillhörande system till berörda skolplatser

samt att kommunen sedan ftiljer upp resultatet av kameraövervakningen i en utvärdering.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-ll-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet be slutar

att remittera motionen till kommunledningsfürvaltningen ftir yttrande

Protokollj usterarnas srgn h*l/
(L/

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 4 Dnr 20201654

Motion, skapa trygghet på gator och torg
Kristdemokraternas fullmdktigegrupp har lämnat in en motion med ftiljande fürslag:
- att kommunen tillsammans med ftiräldragrupper, civilsamhället, lokal ntirings-
idkare och polis samordnat gör gemensam sak ft)r att sätta stopp ftir otrygghèten
och den negativa utvecklingen på gator och torg i centrala Köping

- att kommunen tar upp en dialog med polismyndigheten om möjligheten att
etablera ett lokalkontor i Köpings centrum

- att fler övervakningskameror sätts upp på strategiskt lämpliga platser

- samt att Köpings kommun anställer en eller flera centrumvakter ftir att öka
tryggheten für kommuninvånare och für att ftirebygga brott och stök på stan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kommunledningsftirvaltningen ftlr yttrande.

Ks au g 5 Dnr 20201607

Medborgarförslag - Motorikbana vid Hökvägens lekplats
Magnus Lind har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
upprättar en motorikbana vid Hökvägens lekpark.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB fiir
yttrande.

Protokolljusterarnas s isn__,/

rc.
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 6 Dnr 20201653

Medborgarförslag, Köping ansluter sig till "ICAN Gities Appeal"
Sven Ruin m fl har lämnat in ett medborgarforslag med ftirslag om att kommunen
ansluter sig till "ICAN Cities Appeal", vilket innebär att kommunen visar siü stod
ftir FNs ftirbud mot kåirnvapen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-2I att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrel sen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till kommunledningsftirvaltningen för yttrande.

Ks au $ 7 Dnr 20201655

Medborgarförslag, utegym vid Floraplan
Åke Larsson har lämnat in ett medborgarfürslag med förslag om att kommunen bygger
ett utegym invid lekplatsen på Floraplan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-2I att ta upp medborgarftirslaget till behand-
ling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB for
yttrande.

Ksau$8 Dm202ll

lnformation om Ungcoacharbetet 2019-2020
Enhetschef från kultur- och folkhälsoftirvaltningen informerar om Ungcoachernas
arbete under hösten 2019 och under 2020 samt om ekonomin ftir verksamheten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas Utdragsbestyrkande
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Ks au g 9 Dnr 20211

lnformation om aktuella ärenden inom grundsärskolan
utbildningschef informerar om aktuella ärenden inom grundsärskolan;

- Anmälantill Dislaimineringsombudsmannen
- Kritik från Skolinspektionen

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au g 10 Dnr 20201

Rapport; ej verkställda beslut enligt socialtjänsflagen och Lagen om
stöd och seruice till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den l juli 200s (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport från social- och arbetsmarknadsnämnden, kvartal 3 2020, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfultmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 11 Dnr 20201171

Delegationsrapport - Trafikmyndig heten
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom trafikmyndigheten under perioden
2020-10-01---2020-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokol sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 12 Dnr 20201tt9

Goronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemin vid sammanträdet.

Läget lugnt inom kommunens verksamheter, men läget åir allvarligt.

Fokus: - minska smittspridningen och hålla Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

- bistå vid vaccinationer

Distansundervisning på gymnasiet.
Delvis distansundervisning på grundskolan högstadium.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


