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20t7-06-08+

KS$9s
Ks au $ 155 Dnr20l7l303-042

Budget och mål 2018
Budgetftirutsättningar ftir 2018 med plan for 2019-2020 ftireligger tillsammans med
nåimndernas respektive budgetftirslag.

Vid arbetsutskottets sammanträde inlämnades Moderat samlingspartiets ftirslag till
budget 2018.

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-30 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag till beslut.

Till kommunstyrelsens sammanträde har ftirslag till budgetramar inkommit fran
Liberalerna, Kristdemokratema, Centerpartiet, Sverigedemokraterna samt gemensamt

budgetftirslag fran Socialdemokratema, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Roger Eklund, med stöd av Andreas Trygg,
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma

budgetftirslag.

Ola Saaw yrkar bifall till moderata samlingspartiets budgetftirslag.

Jenny Adolphson yrkar bifall till centerpartiets budgetftirslag.

Karl Ingström yrkar bifall till liberalernas budgetförslag.

Karolina Glogowska yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetftirslag.

Ordftirandenfrägar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner social-
clemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma budgetftirslag
antaget.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäkti ge besluta

att fastställa budgetramar ft)r 2018 enligt gemensamt ftjrslag från socialdemokraterna,
våinsterpartiet och miljöpartiet de gröna

att i samtliga nedanstående att-satser angivna fiirändringar gäller från och med
I januari 2018 om annat inte anges

att fastställa den kommunala skattesatsen till22,l6 kronor

att anta justering av taxor och avgifter i budget 2018 enligt kommunstyrelsens ftirslag i
föreliggande sammanställning

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta att de, per den 31 december 2017
kvarstående medlen får ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel får överfìiras
till 2018. Detta under ftirutsättning att anslagsbehov ftir avsett åindamål kvarstar och att
summan av de totala ombudgeterade medlen ej överstiger 0,5 miljoner kronor

att medge att kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omftirdela eventuellt kvar-
varande medel inom anslaget lor personalkostnadsökning. Detta sedan löneft)rhand-
lingarna avslutats

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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att medge kommunstyrelsen att av anslag ftr ofiirutsedda behov anvisa högst 100 000 kr
ftr varje särskilt ändamål

att kommunstyrelsen under åtr 2018, har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skul-
der under år 2018, med totalt260 miljoner kronor med en amorteringstid om högst 33 år

att kommunstyrelsen under 2018, har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot-
svarande belopp på de lån som ftirfaller till betalning under 2017 - 2018

att såsom für egen skuld under 2018 ingå borgen för Köpings Bostads AB:s låneftir-
pliktelser 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 ftir egen skuld under 2018 ingå borgen ftir Köpings Kabel-TV AB:s låne-
ftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2018 ingå borgen für 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 lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lanebelopp

att såsom für egen skuld under 2018 ingå borgen för Mälarhamnar AB:s lånefiirplik-
telser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 Mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprun gli galançbelspp

att såsom ftir egen skuld under 2018 ingå borgen för Vafab Miljö AB:s lånefiirpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 54 Mkr, jämte dWä löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ur-
sprungliga lanebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2018 ingå borgen för Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbunds låneftirpliktelser upp till en total del av ett högsta lanebelopp om 15 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp

att ftir budgetåret 2018 beståimma beloppsramen för checkkredit till20 miljoner kronor

att ftir budgetåret 2018 och i enlighet med gällande finanspolicy fastställa belopps-
ramen ñr långsiktig ftirvaltning av kommunens medel till40 miljoner kronor

att ftjr budgetåren 2017-2020 bestämma beloppsramen ftir leasinghnansiering till totalt
18 miljoner kronor

att ftir budgetåret 2018 fastställa en kostnadsram ftir köp av fastighet eller fastighetsdel
som avses i kommunstyrelsens reglemente till 3 miljoner kronor. Värdet i respektive
köp far inte överstiga7}} 000 kronor

att ftlr budgetåret 2018 fastställa en kostnadsram fiir överlåtelser av fastighet eller fas-
tighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 miljoner kronor inklusive
värdet av eventuella tomträttsupplåtelser. Värdet i respektive överlåtelse får inte över-
stiga 500 000 kronor

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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att ftir attha beredskap att möta konjunkturftirändringar och ändrade ftirutsättningar,
skall Köpings kommuns ekonomiska resultat arligen motsvara minst 0,5 yo av totala
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjåimning, regleringsbidraglavgift". LSS-
utj ämning samt fasti ghetsavgift

att fastställa måltexter och målindikatorer gällande ftir 2018 i enlighet med beslut om
Mål ftir Köpings kommun 2013-2019, reviderat enligt KF beslut 2015-01-26 $ 5 samt
enligt KF beslut 2016-06-20 ç 74

samt att i övrigt godkåinna det framlagda ftirslaget till budgetramar ftir 2018 och
ekonomisk plan ftir åxen2019 -2020 i sin helhet.

Ola Saaw, Jenny Adolphson, Karl Ingström och Karolina Glogowska reserverar sig mot beslutet
till ftirmån für sina partiers budgetftirslag.

KS$e6
Ks au $ 156 Dnr20171228

Budget- och verksamhetsuppföljning nr 1,2017, för Köpings kommun
Föreligger drätselkontorets sammanställda budget- och verksamhetsuppftiljning efter
april månads utfall 2017 med prognos till årets slut.

Uppftiljningen innehåller;

- Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut
rung

Prognos ftir Köpings kommun på årets resultat: +12,7 ill4kr

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna budget- och verksamhetsuppftiljning nr I , 2017 , ftir Köpings kommun.

KS$e7
Ks au $ 160 Dnr20l7l482

Uppsättande av solceller på Rådhustaket - särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges stirskilda uppdrag i samband med budgetbeslut for 2017
Presentera ftirslag på uppsättande av solceller på Rådhustaket.

Stadskansliets ftirslag:
- lI2 solceller monteras på Rådhusets tak mot torget
- TV-skärm für att ftilja anläggningens produktion av elström installeras vid

receptionen
- Under sommarsäsongen beräknas el kunna levereras/säljas ut på nätet.

- Ekonomisk

Protokolljusterarna sign Utdragsbestyrkande
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Anläggningen beråiknas kunna producera 31 040 kWh/år och har kostnadsberåiknats till
ca 450 000 kronor.

Möjlighet att söka bidrag från Länsstyrelsen/Energimyndigheten hnns med upp till
30 o/o av entreprenadkostnaden.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att uppdra till stadskansliet att låta uppftira en solcellsanläggning på Rådhusets tak
enligt ftireliggande ftirslag men med särskilt hänsyn tagen till den estetiska
utformningen

samt att anvisa 500 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir ändamålet.

KS$e8
Ks au ô 166

Kristinel undsbadet (Ullvi6 :2), rivning av om klädn i ngsbyggnad
Kommunfullmfütige beslutade 2015-Il-30, $ 135, att uppdra till stadskansliet att på-

börja projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall ftlr idrott enligt
ftireliggande fürslag samt att anvisa 28 miljoner kronor ftr ändamålet med finansiering
via lån 2016.

Projektering pågår och forvåintas vara. slutftird till årsskiftet217'|12018. Upphandling av
byggentreprenad beräknas kunna ske i början av 2018 och, under ftirutsättning av
politiska beslut, kan byggstart ske under försommaren 2018.

Det nya badhusets och den nya idrottshallens placering kommer delvis attvara på sam-
ma yta som befintlig omklädningsbyggnad vid Kristinelundsbadet. En ftirutsättning ft)r
byggstart av nytt badhus och idrottshall är att omklädningsbyggnaden rivs. För att inte
riskera ftirsena en eventuell byggstart åir det lämpligt att rivningen genomftirs under
sommaren/hösten 2017.

Stadskansliet har låtit genomfüra en rivningsentreprenadupphandling enligt Lagen om
offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit. Anbudet är
kvalificerat ftir utvÈirdering och anbudssumman uppgår till 1 650 tkr. Enligt tidigare kal-
kyl har rivningen kostnadsberäknats till I 620 tkr.

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-30, under fürutsättning att medel anvisas, atf anta
Normans i Jönköping AB som entreprenör ftir rivning av omklädningsbyggnad på fas-
tigheten Ullvi 6:2 (Kristinelundsbadet)

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anvisa 1,7 Mkr ftir åindamålet med finansiering via lån.

Dnr 20171485

Protokolljusterarnas sign
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KS$e9
Ks au $ 148 Dnr20l7l433-259

Reglering av tomträttsavgäld för Gautiod l5
2016-02-29 beslutade kommunfullmåiktige om ny beräkningsmodell für reglering av
tomträttsavgald, aft gälla fran och med den I april 2016. Verksamhetstomträtter ingick
inte i den nya modellen.

För verksamhetstomträtter finns inget principbeslut taget. Den nya avgälden ska fast-
ställas utifrån markens värde i så kallat "avröjt skick", d v s med byggnader och anlägg-
ningars värde bortråiknat.

Inftir 2018 är verksamhetstomt Gautiod 15 aktuell ftir reglering. Nuvarande avgäld åir

33 897 kr/år. Vid senaste avgäldsregleringen 2008 lämnades avgälden oft)råindrad.
Baserat på tillåten anvåindning enligt detaljplan och tomträttsavtal samt Skatteverkets
riktvärden für taxering ft)r dessa ändamål (bostad/kontor) ftlreslår stadsarkitektkontoret
en ny avgäld pä 52 874 krlàr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att tomträttsavgälden ftir Gautiod 15, kommande tioarsperiod, med början från den
I oktober 2018 ska utgå med 52 874k;/àr.

KS $ 100
Ks au $ 159 Dnr 20161169-101

Motion, utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut
Maria Liljedahl (SD) har låimnat in en motion med ftirslag att lämplig nåimnd ges i
uppdrag att

- utifrån de samhällsfarliga sjukdomarna samt allmänfarliga sjukdomarna som
f,rnns (30 st) utreda hur tillgången till vaccin ftir de ökade sjukdomarna ser ut på
kommunal nivå

- om fallet ovan är bristfiilligt, utreda en samordnad inköpsftirmåga med
landstinget som uppfyller en ftirsörj ningsstrate gi.

Kommunfullmdktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till stadskansliet fiir
yttrande.

Stadskansliets yttrande ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Karolina Glogowska bifall till motionen.

Elizabeth Salomonsson yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag om avslag av motionen.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner sitt eget

forslag antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkåind ordning som lyder; Den som stödjer
arbetsutskottets fürslag om avslag av motionen röstar ja och den som stödjer
Glogowskas yrkande om bifall till motionen röstar nej.

11 ledamöter röstar ja och2ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 100

Beslut
Enligt arbetsutskottets lorslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Karolina Glogowska reserverar sig mot beslutet.

KS $ 101

Ks au $ 157 Dnr20l7l480

Ekonom isk särredovisn i n g för tiärrvärmeverksam heten 2016
Enligt Ellagen (1997:557) ska fiärrvåirmeverksamheten redovisas skilt från annan verk-
samhet. Tekniska kontoret har tillsammans med drätselkontoret utarbetat förslag till
ekonomisk särredovisnine i enliehet med gällande bestämmelser.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fastställa ekonomisk såirredovisning av fiärrvärmeverksamheten i Köpings kommun 2016.

KS $ 102

Ks au $ 158 Drtr 20171481

Ekonom isk särredovisn i n g för VA-verksam heten 20 I 6

Enligt "Lagen om allmänna vattentjåinster" ska en ekonomisk såirredovisning ske ftir
VA-verksamheten. Tekniska kontoret har tillsammans med drätselkontoret utarbetat
ftirslag till ekonomisk särredovisning i enlighet med gällande bestämmelser.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige

att fastställa ekonomisk såirredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2016.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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KS $ 103
Ks au $ 164 Dnr20l7l483

Arsredovisn i n g 2016, VafabM i ljö Komm u nalförbu nd
,A.rsredovisning och revisionsberättelse 2016 ftir VafabMiljö Kommunalftirbund
ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige

att godkänna kommunalförbundets arsredovisning ftjr 2016

samt att bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet ftr verksamhetsåret 2016.

KS $ 104

Ks au $ 161 Dnr20l7l6l

Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdftiretagarna tagit fram ftireliggande rekom-
mendation ftir att ståirka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden ftir äldre.

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt floljande fyra

- Koll på läget - individuella bedömningar
- Planera utifran individens behov
- Ta fram en strategi ftir att utveckla digitaliseringens möjligheter
- Ledarskap

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-22 att ställa sig bakom
rekommendationen om kvalitet i särskilt boende och ftireslå kommunstyrelsen att arÍa
rekommendationen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att anta Sveriges kommuner och Landstings rekommendation ftir arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende ftir äldre.

Protokolljusterarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun, januari - april 2017
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och ftiretagande i
Köpings kommun, j anuari-april 20 17, fiireli gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

KS $ 10s
Ks au ô 162

KS $ 106
Ks au $ 165

Dnr 20171224-019

Dnr 20171484

Delegationsrapport; ordförandebes I ut
Rapport om ordftirandebeslut angående uppdrag till ombud inftir Mälarens vattenvårds-
ftirbunds ftirbundsståimma 20 17 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

KS $ 107

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den 9 och 16 maj2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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S 100 Motion, utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut

1 (l)

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Lena Vilhelmsson S X
Börie Eriksson S X
Carl-Inge Westberg S X
+ennveie+Uere s
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Karl Ingström L X
Karolina Glogowska SD X
Fredrik 

^nderssen
SÐ

Abdul Qorbani S X
Ukik*arssen s
AaarilrLarin s
¡mne+iembere S
Hans-Anderssen s
SaraSitib+,em V
Banie+.AJ<es¡al+ ldP
Bavi¿Snaæ M
A.eneta$€lth€+rÂ M

e
KD

Robert Jansson SD X
l4aeaüsJ'inds+rÊtm SÐ

11 2
d

E

'õ.

c,

^t

t

I

Ja:
Nej :

Bifall till arbetsutskottets forslag om avslag på motionen

Bifall till motionen.

Senast ändrat: 201 7-06-08


