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SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

xöprNcs KoMMUN

Datum

2020-05-05

Kom mu nstvrelsens

arbetsutskott

Plats och tid

Rådhuset, Köping, kl09.00

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
vice ordlorande
ledamot
ledamot
ledamot

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
vård- och omsorgschef, $ 142
kanslichef

Ovriga deltagande

-

10.10

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Annasarah Pavasson
Karin Sandborgh Taylor
Kajsa Landström

.Iusterare

sekreterare

Parøgraf 135-143

Maria Liljedahl
Köping, Rådhuset, 2020- 05 - l7

Justeringens tÍd och
plats

Underskrífter
Selveterare

Ordþrande

Landström

Salomonsson

Justerande

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrel sens arbetsutskott

Sammsntrlidesdutum

2020-05-05

ønslags
appslitlande

Datumför

Fönaringsp lats Í¡)r

p roto ko

Datumft)r
anslags nedtagande

llet

Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg

1 (5)

xÖpINGs KoMMUN

SAM

MANTRÄoespRoToKoLL

Datum

2020-05-05
Kommu

arbetsutskott

Ks au $

135

Dnr 20191652

Tillfäll iga lokaler för grundsärskolan
I awaktan på byggnation av ny grundskola med integrerad såirskola, bedömer utbildningsnämnden att det behövs tillfÌilliga lokaler für grundsärskolans verksamhet, med placering
så att skolskjuts kan angöra i nära anslutning till lokalerna.
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler till grundsärskolans verksamhet inftjr hösten
2020 enligf utbildningsnämndens ftirslag.
Fastighetssamordningen har inventerat tillgangen på befintliga möjliga/lediga lokaler, men
inga lokaler som möter verksamhetens behov har kunnat identifierats.
Fastighetssamordningen ftireslår att tillftillig modulbyggnad hyrs in med placering i hörnet
på Nygård mot Skogsbynsskolan/Sagostugan.

Förteckning över grundsärskolans lokalbehov ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att låta genomftira en upphandling av tillfÌilliga
lokaler i form av modulbyggnad motsvarande grundsåirskolans behov.

136

Ks au $

Dnr2020l

nje fcir fördel n i n g av arbetsm i ljöu ppg ifter
Förslag till Riklinje far fr;rdelning av arbetsmiljouppgifter med syfte att reglera
Ri ktl

i

ftirdelningen av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmaktige besluta

att anta ftireliggande Riktlinje ftir ftirdelning till arbetsmiljöuppgifter.

Ks au $

137

Dnr

Avfallsplan 2020-2030
VafabMiljö Kommunalförbunds ftirslag till avfallsplan ftir Köpings kommun 2020-2030
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmdktige besluta

att anta Avfallsplan 2020-2030 ftir Köpings kommun att gällafrån och med2020-XX-XX
Protokollj usterarnas sign

g,

l

\v

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRROCSPROTOKOLL

rÖpINGs KoMMUN

Datum

2020-05-05

Kommunstvrelsens a rbetsutskott

Ks au $

138

Dnr 20191424

Motion, se över innehållsförteckningen i våra livsmedel
Maria Liljedahl (SD) Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med forslag om
l. att Köpings kommun skall se över våra livsmedelsprodukter och ftirsöka byta ut de
som innehåller palmolja i den man det går
2. att se över vilka tvåI, schampo och andra hygienartiklar vi använder i kommunen
ftir att undvika att använda produkter med palmolja i.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.

till behandling

samt att

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till kommunledningsftirvaltningen für yttrande, i samarbete med Västra Mälardalens Kommunalftirbunds
upphandlingsenhet och berörda ftirvaltningar.
Yttrande från kommunledningsftirvaltningen fiireligger.

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar ordfüranden att motionen ska ftirklaras besvarad.
Maria Liljedahl yrkar bifall

till

att-sats 2 och att att-sats 1 ska ftirklaras besvarad.

Ordftiranden frågar efter ledamöterna åsikt om de båda yrkandena. Hon hnner sitt eget
yrkande antaget.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta
att ftirklara motionen besvarad.

Ks au $

139

Arsredovisn

i

Dnr2020l
n

g 2019, samord

n in

gsförbu ndet västra Mälardalen

Årsredovisning 2019 ftjr Samordningsftirbundet Västra Mälardalen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2019 for Samordningsftirbundet Västra Mälardalen.

Ks au $

140

Dnr 20201

Köping i ett folkhälsoperspektiv, faktablad från Region västmanland
Faktablad fran Region Västmanland ftireli gger.

P

sign

Utdragsbestyrkande
l'J

-
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

KOPINCS KOMMUN

Datum

2020-0s-0s

Kommunstyrelsens arbetsuts kott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

141

Dnr 20201

Fören i ngsstämma 2020, Västman tands Tolkservice ekonom isk fören i ng
Västmanlands Tolkservice kallar till ftireningsstämma fredagen den 15 maj 2020,klockan
10.30 via Teams videolank.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2019 innefattande resultat- och balansräkning.

Ombud vid füreningens stämmor under 2020 är Anna Eriksson (S) med Roger Eklund (S)
som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra

till

ombudet

att godkänna årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet für 2019 ärs räkenskaper och ftirvaltning
samt att i övrigt vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

142

Ks au $

Drr 20201t19

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.
Kommunen har nu övergått

Målbild:

till

ett stabsmetodiskt arbetssätt.

- så långt som möjligt upprätthålla ordinarie verksamhet
- klara perioder med större personella bortfall
- fttlja nationella rekommendationer och direktiv
- minimera smittspridningen med prioritet att skydda äldre och andra
riskgrupper.

Regionalt: 709 konstaterat smittade.34 päsjukhus, varav 9 päi intensiwård.

Lokalt:

Verkställer Prio 2-läge: minimerar andra verksamheter och flyttar personal
till vård- och omsorg. Betydande påverkan inom vår- och omsórg.
Smiuspridning inom ftirskolan.
Omfallsplanering infür sommar och semester.
Skyddsutrustning: Resurs som arbetar med logistik.
Planerar bygga upp ett centrallager i räddningstjänstens reservg¿yage.

Protokol ljusterArnas srgn

ffi'

t

Utdragsbestyrkande

\,Nl/
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SAM

xÖpINGs KoMMUN

MANTRADESPRoToKoLL

Datum

2020-05-05
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

143

Remiss; Starkare kommuner
SOU 2020:8

Dnr 20201

-

med kapacitet att klara välfärdsuppdraget,

Kommunutredningens slutbetÈinkande, sou 2020:g starkare kommuner med
kapacitet att klara välfÌirdsuppdraget, har skickat till kommunen på remiss.

Köping' Arboga och Kungsörs kommuner har tillsammans med näringslivet i Västra
Mälardalen utarbetat ftireli ggande ftirslag till remissvar.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till remissvar på Kommunutredningens
slutbetåinkande, SoU 2020:8 Starkare kommuner
- -"ã kapacitet att klara

välftirdsuppdraget.

srgn

Utdragsbestyrkande
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