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Ks au $ I Dnt 2020lll

Utöka fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun, skrivelse från
ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige ser att Köpings kommun har behov av fler öppna, inkluderande

fritidsgårdsverksamheter i syfte att främja en meningsfull fritid ftir alla unga som bor i
kommunen. Tillgängligheten till fritidsgärdarnabehöver öka, exempelvis genom att

avsätta mer resurser ftir utökade öppettider och/eller fler ffsiska mötesplatser.

Ungdomsfullmäktige ftireslår att kommunstyrelsen utreder möjligheten att utveckla och

utöka den öppna fritidsgårdsverksamheten i Köpings kommun'

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera ärendet till kultur- och folkhälsoftirvaltningen ftir utredning/yttrande.

Ks au $ 2 Dnt 202017

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köping Basket

Köpings basket ansöker om ett elit- och marknadsftiringsbidrag på 800 000 kr'

Klubbens langsiktiga vision och strategi tí1I2025 åir att starkt utveckla füreningen, både

i bredd och elit. En större bredd med fokus på;

- Barn och ungdom, i klubbens nybildade ungdomssektion
- Basket ftir pensionärer
- Basket ftir LSS-behövande
- Utbildning och kompetenshöjande åtgärder fiir ledare

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera ansökan till kommunledningsftirvaltningen for utredninglyttrande

srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 3 Dnr 20191568

Bidrag till Pingisligan 2019-2020, ansökan från Köpings Bordtennisklubb
dam/Team Mälarenergi bordtenn isklubb
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi ansöker om bidrag pä75 000 kr ftjr att

genomfüra säsong 2019120 i Pingisligan damer.

Kommunledningsforvaltningens bedömning :

Nåir Köpings bordtennisklubb darn/Team Mälarenergi tävlar gör de det under namnet

Team Mälarenergi. Genomslaget ftir Köpings kommun i resultat och matchrapporter

blir därmed väldigt begränsat. Kommunledningsftirvaltningen gör dåirftir bedömningen

att den marknadsftiring som Köpings kommun kan få genom attingäett samverkans-

avtal med Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi inte motsvarar värdet av

avtalet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avstå från att ingå samverkansavtal med Köpings bordtennisklubb darn/Team

Mälarenergi och därmed inte heller bevilja något bidrag.

Ks au $ 4 Dnr 2018i408

Motion, ompröva beslutet om kommunalt VA rörande Norr Mälarstrand

Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med fìirslag;

- att beslutet om kommunalt VA till Non Mälarstrand rivs upp

- att en ny utrednings görs ftir att ta fram bästa möjliga lösning ftir fastighetsägarna till
en rimlig kostnad

- att möjligheten till särtaxa skall beaktas om nytt beslut läggs fram om kommunalt VA
- att om kommunalt VA ftireslås i ny utredning ta fram kostnader ftlr marklagd ledning

für anslutning av fler fastigheter på väg ut till S&iudd/Dåvö.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att ta upp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att remittera motionen till tekniska kontoret ftir
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-06 att bordlägga motionen i awaktan på dom-

stolsbeslut.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir ftirnyat
yttrande.

Protokollju srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 5 Dnr 20191621

Motion - Uppförandekod för Köpings kommunpolitiker

Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med ftirslag om

att Köpings kommun utarbeta och antar en uppftirandekod for fürtroendevalda i
kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-lI-25 attta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet @ens-frirestilkemmunfrrllmåiktige. beslutar

att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att inventera befintliga policys/dokument

inom området som underlag ftir beslut'

Ks au $ 6 Dnt 20191625

Motion, säker gång- och cykelöverfart vid Mc Donalds

Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har lämnat in en motion med für-

slag om att tydliga ftirgmarkeringar ftir övergångsställe och cykelöverfart görs i väg-

baÀan vid Mc Donalds samt att skyltar ftir övergångsställe och cykelöverfart sätts upp.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-Il-25 attta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande

Ks au $ 7 Dnr 202011

Motion, biltrafik vid skolor
Vänsterpartiets fullmåiktigegrupp har lämnat in en motion med ftirslag om

att Köpings kommun ser över trafiksituationer på gator i närhet till kommunens skolor

ocn ddrpalidtar lämpliga åtgärder i form av exempelvis vägbulor eller liknande.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

sign Utdragsbestyrkande
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Ksau$8 Dnr202014

Motion, inför "Bostad först" i Köpings kommun
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har lämnat in en motion med

ftiljande ftirslag

att snarast inftira "Bostad ftjrst"-modellen i Köpings kommun

att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen ftir att kunna erbjuda

bostäder enligt modellen

att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen ftir att utveckla stödteam

kring personer som har bostäder enligt modellen

att vid sidan om "Bostad först"-modellen erbjuda h?irbarge i någon form.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till social- och arbetsmarknadsnämnden für yttrande

Ks au $ 9 Dnr 202018

Gemensam Hjälpmedelsnäm nd, samverkansavtal
Region Västmanland och länets kommuner har träffat överenskommelse om gemensam

hjälpmedelsnämnd. I samband med regionens organisationsfürändring202}-Ol-0l har

reglementet justerats och även samverkansavtalet behöver revideras.

Den ftireslagna överenskommelsen ersätter samverkansavtal für gemensam nämnd für
hj älpmedel sverksamhet o ch andra samverkansfrågor från 20 0 7 -0 1 -0 I'

Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta füre-

liggande ftirslag till samverkansavtal ftir den gemensamma trjälpmedelsnämnden, att

gälla fran och med 2020-04-01.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att antaftireliggande samverkansavtal ftir Gemensam Hjälpmedelsnåimnd att gälla från

den 1 april2020.

Protokol-"'w\''n" 
-&

Utdragsbestyrkande
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Ksau$ 10 Drc 2020A0

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, verksamhetsplan och internkontrollplan
2020
Gemensam Hjälpmedelsnämnd har överlämnat verksamhetsplan och internkontrollplan

lor 2020 till hurudmännen.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Gemensam Hjälpmedelsnämnds verksamhetsplan och internkontrollplan 2020

Ks au $ 11 Dnr 202019

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, överenskommelse skolhiälpmedel

Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar ftir barn/elever med funk-

titnsnedsättning som är i behov av hjälpmedel i skolan. Det delade ansvaret medfür

ibland gråinsdragningsProblem.

Föreliggande ftirslag till överenskommelse ftirtydligar de ansvar respektive huvudman

har oc[lnnebar ingã nya ätaganden ftir huvudmännen. Förslaget har varit ute på tjänste-

mannaremiss i region òctr i atta kommuner. Gemensam hjälpmedelsnämnd füreslår att

huvudmännen godkänner ftireslagen överenskommelse'

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att antaftreliggande överenskommelse mellan sjukvårdshuvudman och skolhuvudman.

Ks au $ 12 Dnr 20181407

Medborgarförslag - upphävande av beslut om inrättande av kommunalt
verksamhetsområde
Anders Segerberg har lämnat in ett medborgarft)rslag med forslag om att kommunfull-

mfütige 
"ipttau"i 

sitt beslut 2016-11-28, $ 131, om inrättande av kommunalt verksam-

hetsområde enligt LAV $ 6 påNorrmälarstrand.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att ta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 20 1 I -0 8-21 attbordlägga medborgarforslaget i awaktan på

Kammarrättens dom.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB för yttrande.

Protokollju stelarnas sign rt

wl k
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 13 Dnr 20191622

Medborgarförslag - Cykelbana utefter Norsavägen

Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att anlägga en

cykelbana utefter Norsavägen.

Kommunfullmåiktige beslutade 20l9-ll-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrel sen'

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande

Ks au $ 14 Dnr 20191623

Medborgarförslag - Utveckla Ströbohög rastställe

Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfürslag med florslag om att utveckla och

snygga upp vid Stöbohögs rastställe.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-Il-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Vastra Mälardalens Energi och Miljö AB samt samhälls-

byggnadsflorvaltningen för yttrande.

Ks au $ 15 Dnr20l9l624

Medborgarförslag - Yump i KöPing

Lena Muckenhirn har lämnat in ett medborgarftirslag om att inrätta lokaler ftir yump i
Köping, kanske i gamla badhuset när det nya står klart.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-lI-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige besluta

att överftira medborgarfürslaget till utredningen av badhusets framtida användning och

därmed ftirklara medborgarforslaget besvarat.

Protokollj sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 16 Dnr2020l2

Medborgarförslag - bygg en fungerande parkering/avlämningsplats vid
S:t Olovsskolan
Niklas Berglund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunens ska

bygga en fungerande parkering/avlämningsplats vid S:t Olovsskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Ks au $ 17 Dnr2020l3

Medborgarförslag - använd Karlbergsbadet till omsorgen och rehab

Thorbjörn Nord har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att använda

Karlbergsbadet till kommunala omsorgen samt rehab ftir personal och medborgare.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarfürslaget till behandling

samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att överfüra medborgarftirslaget till utredningen av badhusets framtida användning och

därmed fiirkl ara medborgarftlrslaget besvarat.

Ks au $ 18 Dnr 202015

Medborgarförslag - hundrastgård i Kolsva
Anita Enlund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att, när förskolan
Lodjuret i Kolsva awecklas, behålla stängselnätet så att platsen kan fungera som en

inhägnad hundrastgård.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsftirvaltningen für yttrande.

P rotokolljuste¡áry1as

,fft
Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 19 Drr20l9l340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet

att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte

verkställts inom 3 månader. Rapport fiir kvartal 3,2019 från social- och arbetsmark-

nadsnämnden ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmáktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 20 Dnr2020l6

Delegationsrapport, ordförandebesl ut
Ordftirandebeslut gällande antagande av leverantör ftir ramavtal ftir fÌirdtjänst och

beställningstrafik av busstransporter ftireli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet be slutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollju sign Utdragsbestyrkande


