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Ks au 5 217 Dnr 20191

Förvärv av Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4
Rubricerade fastigheter har varit ute till ñrsäljning på marknaden genom en öppen ftir-
säljningsprocess där Köpings kommun hade högsta budet.

Fastigheterna består av flera skiften både norr och söder om Ängebyleden, med totalt
ca 10 ha skog och ca25 ha åker samt en mindre areal övrig mark. Objektet innefattar även
ett gårdscentrum i dåligt skick.

Förslag till köpekontrakt, i vilket Köpings kommun fürvåirvar de rubricerade fastigheter till
en köpeskilling av 4,3 Mkr, ftreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkåinna ftireliggande köpekontrakt avseende förvärv av fastigheterna Köpings-
Vallby 4:1 och Ängeby 4:4 for en köpeskilling av 4 300 000 kronor.

Ks au $ 218 Dnr 20191

Risk- och sårbarhetsanalys fdr Köpings kommun, rev¡der¡ng
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder infür och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:54\ är kommunen ålagd att analysera vilka extra-
ordinåira händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den
egna verksamheten.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska revideras varje ny mandatperiod.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen åir sammantaget attden ska:
- Ge underlag ftir planeringen och genomft)rande av åtgärder ftjr att öka ñrmågan att

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet inom kommunala verksamheter.
- Ge beslutsstöd ftir beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
- Ge underlag ft)r information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten.
- Förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan

påverka kommunens verksamhet och samhällsviktiga verksamheter inom kommunens
geografiska område.

Risk- och sårbarhetsanalysen ersätter risk- och sårbarhetsanalysen antagen av kommun-
styrelsen 2016-01 -14, $1.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Köpings kommun
2019 - 2022 , vilken ersätter tidigare antagen risk- och sårbarhetsanalys.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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Driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter augusti månad utfall
Kommunledningskontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings
kommun efter augusti månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au ç 220 Drtr 20191

Förslag till abonnemangsavgift fcir plats i Köpings cykelgarage
Det snart fÌirdigställda cykelgaraget vid järnvägsstationen kommer att rymma 72 cyklar i
2 nivårcr. Cykelgaraget kan bokas till 120 %.

Driftkostnad : 7 4 tlrr I år (el, passertjänst, IT-system, städ)
Intäkter vid77 abonnenter à 100 kr/manad: 74 tkrlâLr

Tekniska kontoret ftjreslår en abonnemangsavgift på 100 kr per månad.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa abonnemangsavgiften till 100 kr per månad ftir plats i Köpings
cykelgarage.

Ks au $ 221 Dr:u.20l9l

Regionalutvecklingsstrategi, rem¡ssvar
Handlingar skickas separat.

Ks au ç 222 Dnr 20191

Kommungemensamma kontrollpunkter för intern kontroll 2o2o
Bruttorisklista med ftirslag på kommungemensamma internkontrollpunkter ftir 2020
ft)religger.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 223 Dnr 20l9ltl0

Motion, angående porrfilter
Anne liernberg (S) och Carl-Inge Westberg (S) har lämnat in en motion med ftiljande
frågor och fürslag;

- finns det ponfilter i kommunens datorer i ftirskolor och skolor?
- finns det ponfilter i kommunens datorer i övrig verksamhet?

Om det inte finns yrkar motionåirerna pã att en utredning genomförs om porrfilter kan
installeras på datorer och mobila enheter i kommunens samtliga verksamheter.

Kommunfullmdktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 attremittera motionen till kommunlednings-
ft)rvaltningens kansliavdelning ftir yttrande.

Yttrande från kommunledningsflorvaltningens kansliavdelning ftireli g ger

Ks au ç 224 Dnr 2018/578

Medborgarförslag - solskydd över sandlåda vid Tallbackens förskola
Karin Elgh har lämnat in ett medborgarftirslag med fürslag om att bygga ett solskydd över
sandlådan vid Tallbacken ftirskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 attremittera medborgarftirslaget till barn- och
utbildningsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från utbildningsnämnden ftireligger

Ks au ç 225 Dnr 2018/501

Medborgarförslag - rensning av ån i Köping
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att rensa
Köpingsån.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret föreligger.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 226 Dnr 20191

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce till v¡ssa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 200s (LSS), skyldig-het
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 2,2019 från social- och arbetsmarknadsnämnden ft)religger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


