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Ks au $ 102 Dnr 20161

Gentral iserad rekryteri ngsen het, rapport
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag:

- Behov av vikarier och tillftillig personal kan variera fran dag till dag och inom
olika verksamheter. Detta kräver resurs som också är utspridda på
ftirvaltningarna. Stadskansliet far i uppdrag att presentera ftirslag på samordning.

- Undersöka möjligheten att fü en mer samordnad rekryteringsfunktion.

Stadskansliet rapporterar från utredning angående centraliserad rekryteringsenhet vid
sammanträdet. Handlingar skickas separat.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 103 Dnr 20161

Arbetsgivarvarumärke
Stadskansliet informerar om varumåirkesarbetet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

Ks au $ 104 Dnr 20161206-000

Remiss: Betänkandet Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5
Regeringen beslutade 2014 attuppdra åt en särskild utredare att utarbeta ftirslag till åt-
gåirder für att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och att
stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska besluts-
fattandet mellan de allmänna valen. Utredningen har antagit namnet 2014 åtrs Demo-
kratiutredning - Delaktighet och jåimlikt infl¡ande. Utredningen har överlämnat betän-
kandet Låtflerformaframtiden, SOU 20165, vilket har skickat ut på remiss till bl a
landets kommuner. Remissvar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den
2l juni 2016.

Sammanfattning av betänkandet ftireligger.

Bet¿inkande finns att ladda ner på:
www.re geringen. se/rattsdokumenlstatens-offentli ga-utredningar/20 I 6

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande



20t6-04-05

Ks au $ 105 Dnr 20161254-106

Medborgarlöften 2016, Köpings kommun och Polisen
Medborgarlöften ?ir en utveckling av kommunens och polisens tidigare samverkans-
överenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis
tillsammans kommit överens om für att öka tryggheten och minska brottsligheten.

20 I 6-åtrs medborgarlöften ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

Ks au $ 106 Dttr 20161256-014

Kommunikationspolicy för Köpings kommun
Kommunikationspolicyn ska ge vägledning i att bedriva ett strategiskt kommunikations-
arbete ftir att på bästa sätt fullgöra det demokratiska uppdraget och stödja ftirverkligan-
det av den bild vi vill ftirmedla. Policyn anger ramama - hur och varftir kommunen ska
kommunicera, kommunikationens roll samt ansvarsfürdelning.

Förslag till kommunikationspolicy ftir Köpings kommun ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till kommunikationspolicy ftir Köpings kommun.

Ks au $ 107 Dnr 20161

Pågående mot¡oner och medborgarförslag, rapport
Rapport över pågående motioner och medborgarförslag ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmáktige besluta

att godkåinna rapporten.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 108 Dnr 20161252-042

Revisionsrapport; G ranskn i n g av Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nds
årsredovisning 2015
Kommunalftirbundets revisorer ska enligt 9 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i
arsredovisningen åir ftirenligt med de mål som fullmáktige beslutat. Revisorema ska
pröva om råikenskaperna är rättvisande. Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund har översiktligt låtit granska fiirbundets årsredovisning per 2015-12-31.

Revisorerna bedömer att ftirbundet lever upp till kommunallagens krav på en god
ekonomi i balans och att resultatet är ftirenligt med de finansiella mål om god
ekonomisk hushållning som ftiljs upp i årsredovisningen.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör ftlr utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande rfüenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Revisionsrapporten ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 109 Dw20161259-007

Revisionsrapport; G ranskn i n g av Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nds
interna kontroll
Revisorema i Västra Mälardalens Kommunallorbund har låtit granska hur kommunal-
ftirbundets arbete med den interna kontrollen bedrivs.

Revisionsrapporten, som skickats till kommunen für kännedom, ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj srgn Utdragsbestyrkande



2016-04-05

Ks au $ 110 Dnr 20151420-750

Rapport om 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.

- Social- och arbetsmarknadsnämnden, kv 4 2015: inga ej verkställt beslut äldre
än tre månader finns att rapportera.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftirslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfu llmfüti ge besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 111 Dnr 20161246-107

Förbundet Agenda 21, vårstämma 2016
Förbundet Agenda 21 i Västmanland kallar till varstämma tisdagen den 12 april20l6

Verksamhetsberättelse 2015, bokslut 2015 och övriga stämmohandlingar finns für påseende

hos kommunsekreteraren.

Ombud till ftirbundets ståimmor under 2016 är Carl-Inge Westberg (S) med Jenny
Adolphson (C) som ersättare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att vid ståimman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 112 Dttr20l6l281-550

Delegationsrapport, ordförandebesl ut
Ordfürandebeslut angående uppsägning av hyresavtal ftir Köpings hamn fÌireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Protokolljusterarnas sign

I
I

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 113 Dnr20l4l677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 3
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 att uppdra till stadskansliet att låta genomfüra
en utredning av vilka åtgärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer
ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade.

Stadskansliet lät utarbeta fÌirslag till åtgeirder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp 1: Huvudbyggnaden
- etapp 2: Annexet

Etapp 1, renovering av huvudbyggnaden, är genomftird.

Kommunfullmäktige beslutade 201 4-I2- I 5 att läta genomftira proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, antnexet, samt att anvisa 2,5 Mkr fiir ¿indamålet.

Arbetsutskottet beslut ade 20l 5 -1 1 -03, under ftirutsättning att kommunfu llmäktige an-
visar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör ftir renovering av S:t Olovs-
skolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmåiktige beslutade 2015-ll-30 att anvisa 42 miljoner kronor für renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokoll byggmöte nr 3 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 114 Dnr 20161218-027

Kurs- och konferensinbjudningar
- Västmanlands kommuner och Landsting, VKL, inbjuder till ftirbundsmöte fredagen

den22 april20l6 i Kungsör.

- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inbjuder till träff ftir att diskutera
"Regionbildning ftir framtidens utmaningar"; 2016-04-06 i Växjö

2016-04-12 i Stockholm
201 6-04-13 i Stockholm/Arlanda
2016-04-26 i Östersund

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera inbjudningarna till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


