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Ks au $ 248 Dnr 20161

Krishanteringsplan för Köpings kommun
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder infür och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, ska kommunen varje mandatperiod
fastställa en plan fiir hur de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar
till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god
ftirmåga att hantera krissituationer i fred.

Föreliggande ftirslag till Krishanteringsplanen avses att ersätta tidigare Krishanterings-
plan antagen av kommunfullmäktige $ 73, 2012-09-24.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Krishanteringsplan ftir Köpings kommun.

Ks au ç 249

Delårsrapport 2016
Delårsrapporten skickas separat

Dnr 20161

Ks au $ 250 Dnr20I6l257-042

Driftbud getu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfal I

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

Ks au $ 251 Dnr20l6l

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

Arbetsutskottet beslutade 2016-09-13 att uppdra till stadskansliet att utreda och füreslå
lämplig lösning ftir att reglera det ökade behovet av fürskoleplatser i Kolsva.

För att klara att möta den ökade efterfrågan på ftirskoleplatser i kommundelen har
stadskansliet bedömer stadskansliet att en modullösning är det enda realistiska
alternativet på kort sikt. Behovet beräknas till motsvarande en ftjrskoleavdelning på ca
150 kvm, anpassat ftir maximalt 20 barn.

Protokolljusterarnas sign
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Stadskansliet har låtit genomftira en upphandling av leverantör av ftirskolemoduler.
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-20 att anta Expandia Moduler AB som leverantör.

Modulerna frireslås placeras i anslutning till Koltrastens ftirskola på fastigheten
Ekbacken 23:1. Stadskansliet füreslår också att en lekplats anordnas på del av
fastigheten Ekbacken 25:l,i den del som idag är outnyttjad gatu- och parkmark, och
som gråinsar till Ekbacken23:I.

Kostnaden ftir att iordningställa mark, vatten- och avlopp, el, samt bygghenekostnad
beräknas till 800 tkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ge stadskansliet i uppdrag att uppftira ftirskolemoduler på fastigheten Ekbacken23:l
enligt ftireliggande ft)rslag

samt att anvisa 800 000 kr ftir ändamålet.

Ks au ç 252 Dnr 20161

Kostnadsjämförelse, förs kolemod u I - perma nent förs kola
Arbetsutskottet efterfrågade 2016-09-20 en sammanställning över antalet förskole-
moduler samt kostnad per m2 für fürskolemodul jämftirt med nybyggd permanent
ftirskola.

Arbetsutskottet beslutade att uppdra till stadskansliet att redovisa ovanstående
sammanställning och jämftirelse ftire årsskiftet 2016117.

Stadskansliet redogör ftir jämñrelsen vid sammanträdet.

Ks au $ 253 Dnr20l4l677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr l1
Kommunstyrelsen beslutade 20lI-04-28 attlätagenomftira en utredning av vilka åt-
gärder som behövs für att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.

Stadskansliet lät utarbeta ftirslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp 1: Huvudbyggnaden - renoveringen genomfürd
- etapp 2: Annexet

Kommunfullmäktige beslutade 20 I 4 -I2-l 5 att läta genomfü ra proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, antrrexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ft)r ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03, under ftirutsättning att kommunfullmäktige an-
visar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör für renovering av S:t Olovs-
skolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-ll-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokoll från byggmöte nr 11 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç254 Dm20l6l

Konstdonation till Köpings kommun
Konstnären Knut Hallström har genom sitt testamente donerat ett antal akvareller,
teckningar, skisser och ftjrberedande arbeten till Köpings kommun.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ft)reslar kommunstyrelsen besluta

att mottaga ko nstdo nationen

samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ftirvalta konstverken.

Ks au $ 255 Dnr 20161 290-l0l

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

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 256 Dnr20l6l374-l0l

Medborgarförslag - eldningsförbud på bryggorna v¡d inre hamnen i
Köping
Jonas Nordbäck har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag pã att kommunen sätter
upp skyltar med "grillning/eldning fürbjudet" vid bryggorna i inre hamn alternativt att
kommunen iordningställer speciella grillningsplatser.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 remittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden ftireligger.

Ks au ç 257 Dtu 20161 -101

Sammanträdestide r 2017
Förslag på sammanträdestider für kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2017 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa arbetsutskottets sammanträdestider 2017 enligt ñreliggande förslag.

Ks au $ 258 Dnr 20161 -049

Tidplan för budget, bokslut, uppföljning och intern kontroll 2017

Förslag till tidplan für budget, bokslut, uppfüljningar och intern kontroll 2017 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa tidplan für budget, bokslut, uppftiljning och intern kontroll 2017.

Ks au $ 259 20161 -107

Höststämma 2016, Förbundet Agenda 2l
Förbundet Agenda 21 i Västmanland kallar till höststämma tisdagen den 18 oktober 2016.

Vid stämman behandlas bl a avgifter 2017 samt arbetsplan och budget for 2017.

Ombud vid ftirbundets st¿immor under 2016 är Carl-Inge Westberg (S) med Jenny
Adolphson (C) som ersättare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att av miljö och kostnadsskäl uppmana Förbundet att överväga nödvåindigheten av en
fortsatt utgivning av papperstidningen Gröna Draken

samt att i övrigt vid stämman fiireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokolljusterarnas sign
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Ks au $ 260 Dnr 20161116-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
september 2016 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 261 Dnr 20161188-009

Meddelandelista nr 3, 2016
Meddelandelista nr 3 2016, für kommunstyrelsen föreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


