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Ks au $ 233 Dnr 20161

lnformation om detaljplaner
Stadsarkitektkontoret informerar vid sammanträdet bl a om nya fiirutsättningar für
detaljplan ftir Macksta.

Ks au S 234 Drtr 20161

Fler förskoleplatser i Kolsva, hemställan från kommundelsnämnden
Kommundelsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen och hemställer om utökning av
antalet ftirskoleplatser i Kolsva.

Efterfrågan på ñrskoleplatser i Kolsva har från 2015 och fram till och med augusti 2016
ökat med totalt 61 platser. Kommundelen har 46bam i kö under hösten 2016,varav 16
barn inte kan erbjudas plats.

Kommundelsnämnden beslutade 2016-08-25 att uppdra till kommunstyrelsen att upp-
rätta en ny modul med en avdelning som ska tillhöra Skogsbackens fürskola samt att
anvisa ekonomisk ersättning ftjr ändamålet.

Handlingar från kommundelsnämnden ft)religger.

Ks au $ 235 Dnr 20161257-042

Drift budgetu ppfölj n i n g efter au g ust¡ månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun efter
augusti månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Ks au $ 236 Dnr20I6ll65-101

Motion, utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att
förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att lämplig nämnd ges i upp-
drag att utreda hur de kommunala skolomas rektorer, som ansvariga ftir sin skolas skol-
hälsovard, arbetar ftirebyggande (enligt skollagen 2010:800) für att ñrhindra smittsprid-
ning av smittsamma sjukdomar.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till barn- och utbildnings-
nåimnden samt kommundelsnämnden für yttrande.

Yttrande fran barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden ftireligger.
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Motion, utreda hur kommunens förebyggande arbete, och dess
åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom, ser ut
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att låimplig nämnd ges i
uppdrag att

- ta fram, eller använda en redan framtagen, informationspärm ftir distribution
(gärna digitalt) till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas
illegalt i kommunen, om privilegiet som finns att få genomgå en gratis
hälsokontroll, ftir att fä fler människor åin idag (ftir närvarande mindre än hälften
av alla) att genomgå den

- utreda hur kommunen arbetar ftir att uppmuntra nyanlända ftiräldrar att låta sina
barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet
inträder i skolan

- utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom
(ex TBC) i någon av kommunens skolor eller ftirskolor ser ut.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till bam- och utbildnings-
nËimnden samt kommundelsnämnden für yttrande.

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden ftireligger.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande


