
Datum

2016-04-12
Komm unstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 115 Dnr 20161

SGB:s medborgarundersökning - hösten 2015, rapport
Hösten 2015 deltog Köpings kommun i Statistiska centralbyråns medborgarundersök-
ning. Sammanlagldeltog 78 kommuner i undersökningen.

Stadskansliet deltar vid sammanträdet och redogör ftir resultatet av undersökningen.

Rapporten skickas via iPad/e-post, men finns också tillgringlig på
www. scb. se/medborgarundersokningen

Jämfìirelser med resultat ftir samtliga kommuner avser de 138 kommuner som var med i
undersökningen våren eller hösten 2015.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 116 Dnr 20161

Medborgardialoger I 01 5, sammanställning av dialoger och trygghetsenkät
Under hösten 2015 genomftirde kommunstyrelsen 6 medborgardialoger i olika delar av
kommunen. En sammanställning av inkomna synpunkter samt resultat av den trygg-
hetsenkät som kunde besvararas bl a i samband med medborgardialogema, skickas via
iPad/e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 117 Dnr 20161257-042

Driftbudgetuppföljning efter mars månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
mars månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Protokolljusterarnas sign
I

I

Utdragsbestyrkande



Datum

2016-04-12
Kommunstvrelse ns arbetsutskott

Ks au $ 118 Dnr 20161269-190

Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos överfiirmyndarnämnden
Enheten ftir tillsyn vid länsstyrelsen i Stockholms län har vid tillsynsbesök granskat
överfürmyndamåimndens verksamhet. Länsstyrelsen har funnit anledning att kritisera
Överftirmyndarnåimnden i Köping, Arboga och Kungsör på ftiljande punkter:

- Bristftilliga rutiner ftir registrering av allmÈinna handlingar.
- Bristftilliga rutiner ftir överlåimning av redovisningshandlingar vid b¡en av

ställftireträdare.

Rapport fran inspektionen skickas via iPad/e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 119 Dnr 2016162-10l

Medborgarförslag - Kompis Sverige
Elisabeth Nylén har lämnat in ett medborgarfürslag med tips om Kompis Sverige -
prograrnmet som stöttar kommuner i integrationsarbetet.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade
2016-02-09 att remittera medborgarfürslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden ftir
yttrande.

Yttrande från social- och arbetsmarknadsnämnden skickas via iPad/e-post.

Ks au $ 120 Dnr 20161283-760

överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och
Köpings kommun avseende personer med m¡ssbruk eller beroende
Sedan juli 2013 har landstinget och kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet attingâen skriftlig överenskommelse om sitt
samarbete nåir det gäller personer med missbruks- eller beroendeproblematik.

Överenskommelsen om samverkan avser att uttrycka parternas gemensamma mål och
viljeinriktning, uppfylla lagstiftningens krav och medverka till att ftirtroendevalda och
andra beslutsfattare kan skapa langsiktiga stukturer ftir samverkan, samarbete och
ansvarsftjrdelning. Syftet med överenskommelsen är attpersoner med missbruk- eller
beroendeproblematik ska fä en jämlik och sfüer vård samt omsorg med kontinuitet och
delaktighet.

Protokolljusterarnas sign
I

I

Utdragsbestyrkande



Datum

20t6-04-t2
Kômmu nstyiêlSenS ãrbetSut5kôtt

Förslag till samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, nar-
kotika, andra beroendeframkallande medel, låikemedel eller dopningsmedel, skickas ut
via iPad/e-post.

Förslag till beslut
Enligt social- och arbetsmarknadsnämndens ftirslag beslutar arbetsutskottet ftjreslå
kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande fürslag till överenskommelse om "Samverkan kring personer med
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel" mellan Landstinget Västmanland och Köpings kom-
mun med giltighetstid från 1 januari 2016 till31 mars 2018.

Ks au $ 121 Dnr 20161 -107

Arsmöte 2016, Köpings Folket Hus Förening
Köpings Folkets Hus ftirening kallar till årsmöte onsdagen den 20 april2016, kl 18.00, i
Smaragden, Folkets Hus.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning ftir 20 I 5 ftireligger.

Kommunen har rätt att sÈinda 15 ombud till årsmötet. Arbetsutskottet har att utse ombud.

Handlingar skickas via iPad/e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utse ... till ombud ftir Köpings kommun vid Köpings Folkets Hus årsmöte2016

Arbetsutskottet beslutar vidare ge ombuden i uppdrag

att ftireträda kommunens intressen på bästa sätt vid årsmötet.

Ks au ç 122 Dnr 20161286-107

Arsmöte 201 6, Hedström mens vattenförbu nd
Medlemmarna i Hedströmmens Vattenftirbund kallas till årsmöte, fredagen den 15 april
2016, kl 10.00, på Kommunhuset i Skinnskatteberg.

Kommunens ombud vid ftirbundets stämmor under 2016 är Börje Eriksson med Annika
Duan som ersättare.

Handlingar skickas via iPad/e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Protokolljusterarnas sign

I
I

Utdragsbestyrkande


