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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

+

Ks au $ 1S3 Dnr 20191

Driftbudgetuppföljning efter iuli månad utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning for Köpings kommun eft er

juli månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 1S4 Dnr20l9ll25

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, yttrande över
revisionsrapport
Revisorernas bedömning av om resultatet i årsredovisningen är ftirenligt med de mål

som fullmäktige beslutat ftireli gger.

Arbetsutskottet beslutade20lg-03-26 attremittera revisionsrapporten till kommun-

ledningsförvaltningens drätselkontor för yttrande.

Kommunledningsförvaltningens yttrande föreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande yttrande över revisionsrapporten samt överlämna skrivelsen

till kommunrevisionen.

Ks au $ 1S5 Drt 20161256

Kommunikationspolicy för Köpings kommun
Förslag till kommunikationspolicy har tidigare presenterats für arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutade20l6-04-05 aft återremittera policyn ñr ftirtydligande och

ft)renklande av texten.

Arbetsutskottet beslutade 2018-12-04 aft återremittera policyn fiir omarbetning.

Omarbetat fürslag till Kommunikationspolicy för Köpings kommun föreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslåLr kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att antaftireliggande ftirslag till Kommunikationspolicy ftir Köpings kommun.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 186 Dnr 20191

Kommunikationsplan v¡d kris, revidering
Förslag till reviderad kommunikationsplan vid kris fiireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

ztt antaftreliggande fürslag till kommunikationsplan vid kris.

Ks au $ 187 Dnr20l9l397

Motion, om uppmärksammandet av R¡chard Dybeck
Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med ftirslag om att på lämpligt, vörd-
nadsfullt och permanent sätt uppmärksamma Richard Dybecks minne som national-
sångens upphovsman, centralt i Köping.

Kommunfullmeiktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 188 Dnr20l9l398

Motion, angående problem med brunnslock i körbanan
Salah Rasho (KD) och Kenth Lucas (KD) har lämnat in en motion med fürslag om

att Köpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-nätet
åtgåirdar brunnslock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbana

att fortlöpande se över brunnslockens olämpliga placering i körbanan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 189 Dtu 20191424

Motion, se över innehållsförteckningen ivåra livsmedel
Maria Liljedahl (SD) Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med fürslag om

att Köpings kommun skall se över våra livsmedelsprodukter och fürsökabytaut de som
innehåller palmolja i den mån det går

att se över vilka tvåI, schampo och andra hygienartiklar vi använder i kommunen fiör att
undvika att använda produkter med palmolja i.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 190 Dm20191425

Motion, inrätta en F till 9-skola i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion med ftirslag om
att se över möjlighetema aII inrätta en F till 9-skola i Köping

Kommunfullmliktige beslutade 2019-06-17 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 191 Dnr20191399

Med borgarförs lag - brottsförebyg gande åtgärder vid Blästers u nds bryg gan
på Malmön
Annette Ramström har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om brottsftire-byggande
åtgärder vid Blästersundsbryggan på Malmön.

Kommunfullmáktige beslutade 2019-05-27 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 192 Dnr20l9l400

Medborgarförslag - avstängning av Lötgatan för genomfart
Anita Edholm har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om stänga av Lötgatan ftir
genomftirt mellan Scheelegatan och Borgmästaregatan ftir skolelevernas säkerhet och de
boendes hälsa och trevnad.

Kommunfullmliktige beslutade 2019-05-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 193 Dnr 20191401

Medborgarförslag - staty över Agda ösflund
Pemilla Rönnlund har låimnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att uppftira en staty
över Agda Östlund.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 194 Drc20191423

Medborgarförslag - utegym på Mälartorget
Angela Facey har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om utegym på Mälartorget.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 195 Dnr20l9l

Verksam hets berättelse för Köpi n gs civi lförsvarsfören ¡ n g 20 I 8

Verksamhetsberättelse ftir Köpings civilftirsvarsftlrening 20 1 8 füreligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 196 Dnr20l9l232

Delegationsrapport, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens dispens fran lokal trafikft)reskrift samt lokala trafikftireskrifter under perioden
2019-04-01 - 2019-06-30 ftreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 197 Dnr20l9l329

Delegations rapport, sam häl ls bygg nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsft)rvaltningens
markenhet under juli 2019 ft)religger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande


