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Kommunstvrelse ns arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Ovrigø deltøgønde

Justerare

Justeríngens tid och
pløts

Underskrífter

Selcreterare

Ordþrande

Rådhuset, Köping, kl 10.00 - 12.00

Elizab eth S al omons son (S )
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Jan Häggkvist
Christer Nordling
Helene Chirgwin
Mikael Björlestrand
Carl Björnberg

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019- ll-t1

Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

ekonomichef
teknisk chef
Springlife, $ 318
HR-generalist, $ 318
sekreterare

Pøragrøf 313- 318

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammøntrlidesdøtum

Døtumför anslags
uppsöttønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20t9-12-t0

Datumft)r
ansløgs nedîøgønde

Fömarìngspløts för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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+

Ks au $ 313 Dnr 20191152

Driftbud getu ppfölj n i n g efter novem ber må nads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter november månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter elva månader berfünar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets
slut på 1,2 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 314 Dnr 20191536

Redovisning av likvida medel och lån
Kommunledningskontorets redovisning av likvida medel och lan per den 30 november 2019
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkåinna rapporten.

Ks au $ 315 Dnr20l9l425

Motion, inrätta en F till 9-skola i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) Bernt Bergsten (C) har låimnat in en motion med ftirslag om
att se över möjlighetema att inrätta en F till 9-skola i Köping

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till utbildningsnåimnden für
yttrande.

Yttrande från utbildningsnÈimnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att ft)rklara motionen besvarad med håinvisning till ftireliggande yttrande.

Protokollju sterafrras/sion -

wt"K
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 316 Dnr 20191651

Hemställan från utbildningsnämnden; behov av byggnation av en ny
förskola iMunktorp
Utbildningsnåimnden ser en ökad efterfrågan på ftirskoleplatser och hemställer om
byggnation av en ny ftirskola på sex avdelningar i Munktorp.

Nybyggnation av ftirskola i Munktorp medftir att verksamheten kan l¿imna de tre florskole-
moduler som snart kommer att finnas i Munktorp. Förskoleverksamheten skulle även
kunna lämna ej ändamålsenliga lokaler i villa och lägenhet.

Utbildningsn?imnden beslutade 20I9-ll-19 att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda
ft)rutsättningama ftir att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i Munktorp.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utreda förutsättningarna ftir att bygga en ny
permanent fürskola med sex avdelningar i Munktorp enligt utbildningsnämndens ftirslag.

Ks au $ 317 Dnr20l9l652

Hemställan från utbildningsnämnden; behov av tillfälliga lokaler till
grundsärskolan
I awaktan pä att placering och fürutsättningar ftir ny grundskola med integrerad såirskola
utreds, bedömer utbildningsnämnden att det behövs tillfÌilliga lokaler ftlr grundsärskolans
verksamhet, med placering så att skolskjuts kan angöra i nära anslutning till lokalerna.

Utbildningsnåimnden beslutade 20I9-II-I9 att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler till grundsärskolans verksamhet inftir hösten
2020.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler
till grundsärskolans verksamhet inftir hösten 2020 enligtutbildningsnämndens ftirslag.

Ks au $ 318

Medarbetaru ndersökn i n gen, i nformation om resu ltatet
Kommunledningskontoret och leverantör av medarbetarundersökningen informerar om
undersökningsresultatet vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
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Utdragsbestyrkandesl


