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Kommu arbetsutskott

Ks au $ 245 Dnr 20201221

Bud getförslag 2021, kom m u nstyrelsens förvaltn i n gar
Budgetförslag inför 202 I fr än kommunstyrel sens förvaltningar föreli g ger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ftirslaget till budgetberedningen.

Ks au ç 246 Dnr 20201

Reg lemente för kommunstyrelsen
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente für kommunstyrelsen föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftreliggande reglemente für kommunstyrelsen.

Ks au ç 247 Dnr 20201

Reg lemente för sam hällsbygg nadsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente ftir samhällsbyggnadsnämnden ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige besluta

att arfia ftireliggande förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

Ks au $ 248 Dnr 20201

Reglemente för soc¡al- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ñreliggande ftirslag till reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden.

Protokol sign
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Ks au 5 249 Dnr 20201

Reglemente för utbildningsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat reglemente ftir utbildningsnämnden füreligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till reglemente für utbildningsnämnden.

Ks au $ 250 Dnr 20201

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat vård- och omsorgsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreliggande ftirslag till reglemente für vård- och omsorgsnämnden.

Ks au $ 251 Dnr2020l

Reglemente för kultur- och folkhälsonämnden
Förslag på reviderat/uppdaterat kultur- o ch folkhälsonämnden föreli g ger

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmfütige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till reglemente für kultur- och folkhälsonämnden.

Ks au ç 252 Dnr 202014

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

att snarast inftira "Bostad ftirst"-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 fürst"-modellen erbjuda härbärge i någon form.

srgn
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till social- och arbetsmark-
nadsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från social - o ch arbetsmarknadsnåimnden ftireli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 253 Dnr 20201

Ds 2020:16, Stärkt barnrättsperspekt¡v för barn i skyddat boende - förslag
till bestämmelser rörande bl a omedelbar placering, sekretess och
skolgång
Socialdepartementet har översänt departementspromemorian gällande stärkt barnpers-
pektiv ftir bam i skyddat boende på remiss.

Social- och arbetsmarknadsnämnden füreslår att Köpings kommun avstår från att be-
svara remissen då nämnden är positivt inställda till de ftireslagna lagförändringarna
samt att kommunen tidigare besvarat SOU 2017: ll2,Ett fünster av möjligheter - stärkt
barnrättsperspektiv für barn i skyddat boende, till vilken denna departements-
promemoria är en komplettering

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att Köpings kommun avstår från att yttra sig över departementspromemorian Ds2020:16
gällande stärkt bamperspektiv ftir barn i skyddat boende

Ks au ç 254 Dnr 20201

Sam ma nträdestide r 2021
Förslag till sammanträdestider 2021 for kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa ft)religgande sammanträdestider 2021 för arbetsutskottet.

Protokolu'*ffii gnv Utdragsbestyrkandesl
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Ks au $ 255 Dnr20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och seru¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldig-
het att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut
som inte verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 2,2020 från social- och arbetsmarknadsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 256 Dnr 20201

Coronainformation
Kanslichefen informerar om aktuellt läge i coronapandemin vid sammanträdet.

Ökad smitta; ca l0 fall på gymnasiet och ca 10 fall inom fürskolan (barn/vårdnadshavare).

Vård- och omsorgsftirvaltningen: inga smittade brukare.

Övriga organisationen: - ökad oro
- ökad sjukfrånvaro p g a andra sjukdomar (förskolan)

Kommunikationsinsats riktad mot ungdomar och föreningslivet planeras.

Beslut
Arbetsutskottet be slutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


