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-Ks 
au $ 331 Dnr20ï61

Karlsdalstorg, information
Tekniska kontoret informerar om åirendet vid sammanträdet.

Ks au $ 332 Dnr 20161

Plan och kostnad för skyltning av cykelleder, målpunkter och avstånd
Redovisning av kommunfullmåiktiges särskilda uppdrag sker vid sammanträdet.

Ks au $ 333 Dnr 20161

Trafikanalys för Bigg lnn, information
Tekniska kontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 334 Dnr 20161257-042

Driftbudgetu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfal I

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

Ks au $ 335 Dnr 20161350-042

Redovisning av likvida medel och Iån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 30 november 2016 ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Ks au $ 336 Dnr 20161

Kommundelsnämnden; behov av fler förskoleplatser i Kolsva
Kommundelsftirvaltningen ser att Kolsva fürskoleområde expanderar och att det finns
behov av en nybyggnation samt ytterligare en modul ftir att klara den ökade bristen av
ftirskoleplatser i kommundelen.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande



röprNcs KoMMUN
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

20r6-12-13
Komm u nstyre lsens arbetsutskott

-Kommundelsnåimnden 

beslutade2016-10=27 att tillskriva-kommunstyrelsen med fürslag
att utreda möjligheten att skapa en ny ftirskola i Kolsva med 8 avdelningar samt att
hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det utökade behovet av fürskoleplatser i
Kolsva och se över lämplig lösning ftir att reglera behovet.

Ks au $ 337 Drr 20161

Redovisning av avslutade uppdrag 2006-2016
Stadskansliet har ftiljt upp de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige givit ftirvaltningarna under perioden 2006 till 2016 och
som formellt inte har återrapporterats till uppdragsgivaren.

Redovisningen füreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av avslutade uppdrag 2006-2016.

Ks au $ 338 Dnr 20161778-101

Medborgarförslag - förläng gågatan förbi Stora Torget
Mona Lundqvist har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslagpäatt Östra
Långgatans gägata ftirlåings ftirbi Stora Torget fram till Stora Kyrkogatan.

Kommunfullmfütige beslutade 2016-ll-28 attta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 339 Dnr 20161 400 och 467 -7 50

Rapport om e¡ verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce 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 arbetsmarknadsnåimnden, kv 2 och 3,2016: inga beslut som inte
verkställts.

- Kommundelsnämnden, kv 2 och3,2016: ett ej verkställt beslut.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmtiktige besluta

att notera informationen till protokollet.
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--Ks au $ 340 Dnr 20161188-009

Meddelandelista nr 4, 2016
Meddelandelista nr 4 2016, för kommunstyrelsen föreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 341 Drr 20141677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr l5
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 attlätagenomfüra en utredning av vilka åt-
gärder som behövs für att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.

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

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

Arbetsutskottet beslutade2015-11-03 att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör
für renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokoll fran byggmöte nr 15 ñreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç 342 Dnr 20161

Servitutsavtal avseende östan às 1:2 och Fantetorp l:l
Ägarna till Fantetorp gard (Fantetorp 1:1) har ftir avsikt att ansluta fiber till fastigheten
och har inkommit med ftirfrågan om att ansluta vid Svalvägen och ftirlägga fiberled-
ningen över kommunens fastighet Östanås 1:2.

Förslag till servitutsavtal ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande servitutsavtal mellan Östanås I :2 och Fantetorp 1:1

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


