
KOPINGS KOMMUN SAM MANTNROES PROTOKOLL
Datum

2019-12-t0

2 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au S 313

Driftbud getu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfa I I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter november månads utfall presenteras vid sammánträáet.

Efter elva månader berfünar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets
slut på -X,X Mkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au g 314 Drtr 20191

Redovisning av likvida medel och lån
Kommunledningskontorets redovisning av likvida medel och lan per den 30 novemb er 2019
ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Ks au $ 315 Dnr20l9l425

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

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

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till utbildningsnämnden fiir
yttrande.

Yttrande fran utbildningsnÈimnden ftirelig ger

Protokol ljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 316 Drtr2}l9l
Hemställan från utbildningsnämnden; behov av byggnation av en ny
förskola iMunktorp
Utbildningsnämnden ser en ökad efterfrågan på ftirskoleplatser och hemställer om
byggnation av en ny ftirskola på sex avdelningar i Munktorp.

Nybyggnation av ftirskola i Munktorp medftir att verksamheten kan lämna de tre ftjrskole-
moduler som snart kommer att finnas i Munktorp. Förskoleverksamheten skulle även
kunna låimna ej ändamålsenliga lokaler i villa och lagenhet.

Utbildningsnämnden beslutade 2019-ll-19 atthemställa hos kommunstyrelsen att utreda
fürutsättningamafür att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i Munktorp.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utreda förutsättnin gamaftir att byggaen ny
permanent ftirskola med sex avdelningar i Munktorp enligt utbildningsnamrid-ens ftirslag.

Ks au g 317 Dnr 20191

Hemställan från utbildningsnämnden; behov av tillfälliga lokaler till
grundsärskolan
I awaktan pâ att placering och ftirutsättningar für ny grundskola med integrerad särskola
utreds, bedömer utbildningsnämnden att det behrlvstillfÌilliga lokaler ftir g;ndsärskolans
verksamhet, med placering så att skolskjuts kan angöra i naìa anslutning tl11 lokalerna.

Utbildningsnämnden beslutade 2019-ll-19 atthemställa hos kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler till grundsåirskolans verksamhet inftir hösten
2020.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

1!t uppdra till fastighetssamordningen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare lokaler
till grundsärskolans verksamhet inftir hösten 2020 enligt utbildningsnamnäens õrslag.

Ks au $ 318 Dt:u.20t9l

Meda rbeta ru ndersökn i n gen, i nformation om res u ltatet
Kommunledningskontoret och leverantör av medarbetarundersökningen informerar om
undersökningsresultatet vid sammanträdet.
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