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Pløß och tid

Beslutande

Ovríga deltagønde

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskrifter
Selcreterare

Ordförande

Erscittare

Abdul Qorbani (S)
Ulrik Larsson (S)
Maria Larin (S)
Anne Tjernberg (S)
Hans Andersson (S)
Sara Sjöblom (V)
Kristina Lindblad (MP)
David Sharp (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Joakim Öryd (SD)
Göran Eriksson (SD)

Lena Vilhelmsson

Rådhuset, Köping, 2018- I l- lq

Lena Vilhelmsson

¡-dnstemrin och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrafer 141 - 155

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, klockan 14.00 - 14.45

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Ola Saaw (M)
Roger Eklund (S), v ordf Gunvor Sharp (M)
Lena Vilhelmsson (S) Jenny Adolphson (C)
Börje Eriksson (S) IvânCzitrom (L)
Carl-Inge Westberg (S) Fredrik Andersson (SD)
Jonny Clefberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Andreas Trygg (V)
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Underskríft

Carl Björnberg
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KS $ 141

Ks au 5 242 Dnr 20181220

Budget och mål 2019
Kommunfullmäktige behandlade den 18 juni 2018, $ 34, ärendet Budget och mål 2019.

Enligt kommunallagen ska, det år då val av fullmäktige har ftirrättats i hela landet, budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige.

Till kommunstyrelsens sammanträde ftireligger Komplettering till ftirslag till budget för
Köpings kommun 2019 ftänsocialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet och
liberalerna.

Vid sammanträdet yrkar Roger Eklund, Ola Saaw, Jenny Adolphson, Iván Czitrom,
bifall till arbetsutskottets budgetft)rslag kompletterat med ftireliggande ftirslag från
socialdemokratema, moderaterna, vänsterpartiet och liberalerna.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa budgetramar für 20 I 9 enligt kommunfullmäktiges beslut 201 8-06- 1 8

kompletterat med ftirslag till budget ftr Köpings kommun 2019 från socialdemokraterna,
moderaterna, vänsterpartiet och liberalerna

att i samtliga nedanstående att-satser angivna ftirändringar gäller från och med 1 januari
2019 om annat inte anges

att fastställa den kommunala skattesatsen tilI22,16 kronor

att anta justering av taxor och avgifter i budget 2019 enligt kommunstyrelsens ftirslag i
ftireliggande sammanställning

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta att de, per den 3l december 2018
kvarstående medlen fär ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel får överftjras till
2019. Detta under ftirutsättning att anslagsbehov för avsett ändamål kvarstår och att summan
av de totala ombudgeterade medlen ej överstiger 0,5 miljoner kronor

att medge att kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omftjrdela eventuellt kvarvarande
medel inom anslaget för personalkostnadsökning. Detta sedan löneftirhandlingarna avslutats

att medge kommunstyrelsen att av anslag für oftirutsedda behov anvisa högst 100 000 kr ftir
varje särskilt ändamål

att kommunstyrelsen under åtr 2019, har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under åtr 2019, med totalt 330 miljoner kronor

att kommunstyrelsen under 2019, har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot-
svarande belopp på de lån som fürfaller till betalning under 2018 - 2019

att såsom für egen skuld under 2019 ingå borgen för Köpings Bostads AB:s låne-
ftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 820 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom ftr egen skuld under 2019 ingäborgen för Köpings Kabel-TV AB:s låne-
forpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande
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ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beråiknas på skulde-brevens
respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2019 ingäborgen för Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 Mkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skulde-brevens
respektive ursprungliga lanebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingä borgen för Mälarhamnar AB:s låneftirpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingäborgen för Vafab Miljö Kommunalftirbunds
låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 54 Mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2019 ingä borgen för Västra Mälardalens Kommunal-
fiirbunds laneftirpliktelser upp till en total del av ett högsta lånebelopp om 31 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp

att ft)r budgetåret 2019 bestämma beloppsramen för checkkredit till 20 miljoner kronor

att ftir budgetåret 2019 och i enlighet med gällande f,rnanspolicy faststtilla beloppsramen für
långsiktig ftirvaltning av kommunens medel till 40 miljoner kronor

att ft)r budgetåren 2018-202I beståimma beloppsramen ftir leasingfinansiering till totalt 18

miljoner krenor

att for budgetåret 2019 fastställa en kostnadsram ftir köp av fastighet eller fastighetsdel som
avses i kommunstyrelsens reglemente till 3 miljoner kronor. Värdet i respektive köp får inte
överstiga 700 000 kronor

att ftir budgetåret 2019 fastställa en kostnadsram ftir överlåtelser av fastighet eller fastig-
hetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 miljoner kronor inklusive värdet av
eventuella tomträttsupplåtelser. Värdet i respektive överlåtelse får inte överstiga 500 000
kronor

att fiir attha beredskap att möta konjunkturftirändringar och ändrade fürutsättningar, skall
Köpings kommuns ekonomiska resultat ftir 2019 i likhet med tidigare, motsvara 0,5 o/o av
totala skatteintäkter och statsbidrag

att fastställa måltexter och målindikatorer gällande för 2019 i enlighet med beslut om Mål
ftr Köpings kommun 2013-2019, reviderat enligt KF beslut 2015-01-26 $ 5 samt enligt KF
beslut 2016-06-20 5 74

samt att i övrigt godkänna det framlagda förslaget till budgetramar ftir 2019 och ekonomisk
plan ftir ëren2020 -2021i sin helhet.

Fredrik Andersson (SD) och Maria Liljedahl (SD) deltar inte i beslutet.
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Ks au $ 239 Dnr 2018/588

Slutredovisningar av investeringsprojekt i Köpings hamn
Slutredovisningar för ftiljande investeringsprojekt i Köpings hamn fr)religger:

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftiresliggande slutredovisningar av investeringsprojekt i Köpings hamn.

Projekt 65465 och65466
Projekt 65472
Projekt 65469
Projekt 65470
Projekt 65471

Ä.tgärder i oljehamnen
Förstärkt underhåll byggnader
Flytt av magasin 13

Lagringsyta i hamnen
Förstrirkning kaj

Dnr 20181544
KS $ 143

Ks au $ 216

Delårsra pport 201 8, Västra Mälardalens Kom m u na lförbu nd
Delårsrapport 201 8 frir Västra Mälardalens Kommunalftirbund ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen foreslå kommunfullmäktige

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds delarsrapport 20 1 8.

KS $ 144
Ks au $ 240 Dnr 2018/389

Delårsrapport 2 - 2018, Hjäl pmedelscentrum
Delårsrapport nr 2, 2018, ft r Hj älpmedelscentrum ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att godkänna delårsrapport m 2,2018, ftir Hjälpmedelscentrum.
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KS $ 14s
Ks au $ 243 Dnr 20181545

I ntern kontrol I plan 2019 - kom m u n gemensamma i ntern kontrol I pu n kter
Inftir arbetet med intemkontroll20lg ftireligger ftirslag på kommungemensamma
internkontrollpunkter som omfattar verksamhet i samtliga nämnder.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ft)rslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ñljande kommungemensamma internkontrollpunkter for 2019;

Kontrollområde Kontrollmoment
GDPR Rutin ftir utlämning av registerutdrag
Systemftirvaltning S ystemftjrvaltningsplan
Systemftirvaltning Systemftirvaltare
Myndighetsutövning Post- och e-posthantering vid frånvaro
Arbetsmiljö Hot och våld

KS $ 146
Ks au $ 245 Dnr 2018/

Tidplan för budget, uppföljning och bokslut 20'|.9
Drätselkontorets ftirslag till tidplan ftir ekonomiska aktiviteter under 2019 föreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottet fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ftireliggande tidplan ft)r ekonomiska aktiviteter 2019.

KS $ 147 Dnr 20171788

översyn av organ¡sat¡on - fördjupade utredningsuppdrag, information
Kommunchefen informerar om hur arbetet med de ftirdjupade utredningarna fortlöper

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

'^"r;;;'wi Utdragsbestyrkandesrgn
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2018-1 1-15

KS $ 148 Dnr 20181218

Delegationsrapport, tekniska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens, dispens från lokal trafikftireskrift samt lokala trafikftireskrifter under perioden
201 8-07-01 - 2018-09-30 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 149 Dm 20l8ll25

De le gati o ns ra ppo rte r, stadsa rkitektko nto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under september 2018 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

KS $ 150 Dnr20l8l

lnformation om antagna detaljplaner
PL 406; Detaljplan ftir del av Skogsledens ftirlängning, Köpings tätort - antagen av miljö-
och byggnadsnämnden 20 I 8- 1 0-04.

PL 365; Ändring av detaljplan ftir Skogsledens ftirlängning, Köpings tätort - antagen av
miljö- och byggnadsnämnden 20 1 8- 1 0-04.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ lsl

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den2, 16,23 och 30 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

ign UtdragsbestyrkandeP
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KS $ 1s2

Anmälan av protokoll, valnämnden
Föreligger für anmälan protokoll från valnåimnden den 16 oktober 201 I

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 1s3

Anmälan av protokoll, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Föreligger ftir anmälan protokoll från direktionen fiir Västra Mälardalens Kommunalftirbund
den 3 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 1s4

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger für anmälan protokoll fran ungdomsfullmäktige den 18 oktober 2018

Ungdomsfullmäktige diskuteras vid sammanträdet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

P srgn Utdragsbestyrkande
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2018-1 1-1s

KS $ lss

Nämndorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-05 om ny organisation av kommunens ftirvalt-
ningar. För tydlig roll- och ansvarsfördelning behöver även nämndorganisationen ftirändras

Fran l januari 2019 ftireslås ftiljande organisation:

Kommunstyrelse
S amhäll sbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnåimnd
Social- och arbetsmarknadsnåimnd
Kultur-, fritids- och folkhälsonåimnd

13 ledamöter och 13

11 ledamöter och 11

11 ledamöter och 11

11 ledamöter och 11

11 ledamöter och 11

11 ledamöter och 11

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny organisation ftir styrelse och nämnder enligt ftireliggande ft)rslag, att gälla
från den I januari2}I9

samt att uppdra till kommunstyrelsen att revidera respektive utarbeta reglementen och andra
beståimmelser gällande den politiska organisationen i Köpings kommun.

sign Utdragsbestyrkande


