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Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare
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Börje Eriksson (S), ersättare David Rutström (S), ersättare
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Shazia Qorbani (S), ersättare Göran Eriksson (SD)
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Kommunstyrelsen

KS$1
Ks au $ 321 Dnr 20191654

Reviderat reg Iemente för sam hällsbyg g nadsnäm nden

Som en ftiljd av beslutande ftirändringar i ftlrvaltningsorganisationen, då miljökontoret
slås ihop med samhällsbyggnadsftlrvaltningen, har ft)rslag till revidering av reglemente

utarbetats.

Revideringen innebär attlvä punkter utgår:
. Utredning och planering vad avser kommunens fastigheter och lokalforsörjning
. Hamnfürvaltning

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta reviderat reglemente ftir samhällsby g gnadsnämnden.

KS$2
Ksau$311 Dnr 20191397

Motion, om uppmärksammandet av Richard Dybeck

Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med florslag om att på lämpligt, vörd-

nadsfullt och permanent sätt uppmärksamma Richard Dybecks minne som national-sångens

upphovsman, centralt i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till kultur- och folkhälso-

nåimnden ft)r yttrande och idéftirslag.

Yttrande från kultur- och folkhälsonämnden foreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrelsen loreslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande

samt att uppdra till kultur- och folkhälsonåimnden att arbeta vidare med ärendet enligt

motionens intentioner.

Protokollj ustera+naS
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Utdragsbestyrkandesign
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Datum
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KS$3
Ks au $ 315 Dnr 20191425

Motion, inrätta en F till 9-skola i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion med fürslag om
att se över möjlighetema aft 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 utbildningsnämnden ftir
yttrande.

Yttrande från utbildningsnämnden fü religger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till motionen.
Andreas Trygg yrkar bifall till arbetsutskottets fürslag om att ftirklara motionen besvarad
med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ordftiranden frågar efter ledamötemas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner arbets-
utskottets ftirslag antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med håinvisning till fiireliggande yttrande.

Jenny Adolphson reserverar sig mot beslutet.

KS$4
Ks au $ 312 Drr 20191

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, revidering av reglemente
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01och kommer därefter att ingå som en
verksamhet i den samlade Hälso- och sjukvårdsftirvaltningen, vilket ftiranleder justeringar i
nåimndens reglemente.

Regionstyrelsens ftirslag till reglemente für Gemensam Hjälpmedelsnämnd, att gälla fran
och med 2020-01-01, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ftirslag till reglemente für Gemensam Hjälpmedelsnämnd.

Protokollju sterarnaé
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SAM MANTnÄoeS pROTOKOLL

Datum

2020-0t-r6+

KS$s
Ks au $ 313 Drr20l9ll52

Driftbudgetuppföljning efter november månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ft)r Köpings kommun efter
november månads utfall presenteras vid sammanträdet.

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

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

KS$6

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 19 november samt 3, l0 och
17 december2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$7

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den l0 december 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollju"wi sign Utdragsbestyrkande


