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Ks au ç 294 Dnr 20191

Hand I i ngspla n för fi nskt förvaltn i n gsom råde 2020 -2023

Kommunledningsftirvaltningen har utarbetat ftirslag till handlingsplan fiir finskt

lorvaltningsområde ftir åren 2020-2023. Kommunens ftirvaltningar samt kommunens

finska samrådsgrupp har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Beslut
Arbetsutskottet fiireslar kommunstyrelsen besluta

att antaftireliggande Handlingsplan ftir finskt forvaltningsområde 2020-2023 med

kompletterande information beträffande äldreomsorgen.

Ks au ô 295 Drr 20191

Mål för Köpings kommun, information
Kommunledningsftirvaltningen redogör ftir hur långt arbetet med framtagande av fürslag

till nya mål ftir Köpings kommun har kommit.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au 5 296 Dnr 20191

Mall för verksamhetsplan, information
Kommunledningsftirvaltningen redogör ftir hur långt arbetet med framtagande av mall ftir
verksamhetsplaner for 2020 har kommit.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au S 297

Fastighetsärende
Kommunledningsñrvaltningen redo gör flor ärendet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Ks au $ 29S Drt 20191223

Motion, inför Lagen om valfrihet (LOV) i Köpings kommun

Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolphson (C) har ltimnat in en motion med

lorslag

- att Köpings kommun snarast möjligt utreder ftirslaget att tilltimpa Lagen om valfrihets-
system (LOV) vid upphandling av välftirdstjänster med syfte att under 2020 inftira LOV
inom den kommunala vård och omsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-16 att remittera motionen till vård- och omsorgs-

nämnden ftir yttrande.

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden ftireligger.

Ola Saaw deltar inte i beslutet.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ks au ç299 Dm20191

Med borgarförslag - g u pp/hasti g hetsbeg räns n ¡ n g på U I lvi Ieden

Caroline Pettersson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om gupp eller
bulor vid övergångsställe på Ullvileden.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling

samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret for yttrande.
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Ks au $ 300 Dnt 20191

Mälardalsrådet; rapport om ledarskap för en stärkt innovationsförmåga

Mälardalsrådets rapport "Ledarskap fiir en ståirkt innovationsftirmåga - erfarenheter och

vägar framåt für kommuner och regioner i Stockholm-Mälanegionen" ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 301 Dnr 20191329

Delegationsra pport, sam häl lsbyg g nadsförvaltn i n gens markenhet

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens

markenhet under oktober 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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