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Dnr 20141724-821

Kristinelunds sportfält - Bandyplan
Under hösten 2014 påbörjades en omfattande elrevision av hela Kristinelunds sportftilt.
En åtglirdspunkt innebar att göra en riskanalys på ställverket som finns i samma
byggnad som ammoniakanläggningen för bandyplan och ishall.

Efter fortsatta överväganden är kommunstyrelsen beredd att ftirorda insatser som ger
möjlighet aft anvandabandyplanen under ytterligare några år. Denna respit ger KIS
Bandy möjligheten att visa att bandysporten kan stärka sin ställning i Köping.
Ett åtgtirdsalternativ innebär att ett nytt hög- och lågspänningsställverk installeras i
befintlig byggnad für att klara ftirsörjningen av bandyplanen och ishallen samt nytt
ammoniaklaffn som klarar de ammoniakmängder som det här är frågan om.
Investeringskostnaden ftir detta altemativ beräknas uppgå till ca 2,5 Mkr.
Alternativet bedöms ge den respit som redovisats ovan medan huvudfrågan om anläggningens ålder och allmänna skick kvarstår.
Kommunstyrelsen vill tydligt klargöra att Köpings kommun inte är beredd att göra investeringar i en ny bandyanläggning.

Kommunfullmäktige beslutade 20 1 5-06- I 5
att för ft)rsörjningen av bandyplanen och ishallen i befintlig byggnad installera ett nytt högoch lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm till en beräknad kostnad på 2,5 Mkr
att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens investeringsreserv
samt att tydliggöra att Köpings kommun inte är beredd att investera i en ny bandyanläggning.
Sedan 2015 har KIS Bandy arbetat intensivt och engagerat. Nya kalkyler visar på
möjlighet till betydligt lägre investeringskostnad för ny isbana samt att KIS Bandy
har erbjudit ideellt arbete.

Arbetsutskottet beslutade 2020-06-16 att arbeta vidare med ärendet angående
nybyggnation av ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfÌilt med en positiv
inställning och med intentionen att ompiöva tidigare beslut under ftirutsättning av en
rimlig kostnadsnivå.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kultur- och folkhälsoft)rvaltningen att utarbeta fiirslag på ny konstfrusen
anläggning för bandy. Förslaget ska innehålla:
- information om övergripande utformning av ny anläggning
- kostnadskalkyl ftir byggnationen, exkl kostnad för rivning av gamla
anläggningen (kostnadsförslag understigande 10 Mkr)
- driftkalkyl
samt att kultur- och folkhälsofürvaltningen ska till kommunstyrelsens arbetsutskott
återrapportera ärende senast den24 november 2020.
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Kvittningsemission av förlagslån för Mälarenergi Elnät AB
Mälarenergi Elnät AB har fått ftjråindrade ekonomiska ftirutsättningar med anledning av
skarpt reglering av elnätsavgifterna. Det får till frljd att bolagets intäkter och resultat
minskar. Soliditeten riskerar att sjunka till en allt fiir låg nivå och under ägarnas krav.

Köpings kommun har en fordran (ftirlagslån) på Mälarenergi Elnät AB som uppgar till
88,2 mnkr med en rÈinta på 10%, vilket innebär att bolaget årligen betalar 8,2 mnkr i
ränta till kommunen.
Förslaget är att genomfüra en kvittningsemission av ftirlagslånet som innebär att det
egna kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 600 mnkr och att ftlrlagslånet i
sin helhet avslutas.

Ekonomisk bedömning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Mälarenergi Elnät AB att genomfüra en nyemission i form av en kvittningsemission där emissionsbeloppet kvittas mot Köpings kommuns fordran på bolaget.
Kvittningsemissionen ska genomft)ras med 17 640 nya aktier till en kurs på 100 kr per
aktie, d v s I 764 000 kr samt en överkurs om 86 436 000 kr
att ge Köpings kommun godkännande att teckna andel av nyemitterade aktier enligt
ovan som motsvarar Köpings kommuns befintliga ägarandel

att ge Köpings kommun godkännande att göra

de

justeringar som krävs i befintliga

aktieägaravtal med anledning av nyemissionen

samt att beslutet villkoras av att samtliga ägare i Mälarenergi Elnät AB tar motsvarande
beslut i respektive kommunfullmäktige.

Dnr2020/

Ks au $ 291

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB
Nya ägardirektiv für Mälarenergi Elnät AB har utarbetats i samverkan med övriga ägare
och bolagets ledning. Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät ABs uppdrag
ftr de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning.
Bolaget bedöms få tydlighet i vilka frågor de ska prioritera samtidigt som de får ftirutsättningar ftir en stark soliditet och en god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till agarna.
Förslag

till nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige besluta

srgn
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att fastställa föreliggande ftirslag till nya ägardirektiv für Mälarenergi Elnät AB,
under ftirutsättning att övriga ägare tar motsvarande beslut samt att tidigare beslut och
plan om att genomftira kvittningsemission av ftirlagslån genomftirs som planerat.

Ks au ç
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Dnr 20201

Avregistrering och slutredovisning av stiftelsen Lambert Nilssons m¡nne
Stiftelsen Lambert Nilsson minne har anknuten fürvaltning, vilket innebär att
kommunstyrelsen är fürvaltare.
Stiftelsen uppkom genom testamente 1950 i syfte att utgöra grundplåt
till ett ålderdomshem.

till medborgar-

hus i Köping samt grundplåt

Kapitalandelen till medborgahus nyttjades2}}4 och resterande medel nyttjades 2015
für att iordningställa utemiljön vid ett av kommunens äldreboenden.
Då stiftelsen idag saknar medel ftireslås att en anmälan om avregistrering
styrelsen i Stockholm verkställs.

till Läns-

Slutredovisning av Stiftelsen Lambert Nilsson minne, 878500-5482, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

ztt anmäla avregistrering av Stiftelsen Lambert Nilssons minne
samt att godkänna slutredovisningen

Ks au $ 293

ftr

Stiftelsen Lambert Nilssons minne

Dnr 20181407

Medborgarförslag - upphävande av beslut om ¡nrättande av kommunalt
verksamhetsområde
Anders Segerberg har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2016-11-28, $ 131, om inrättande av kommunalt
verksamhetsområde enligt LAV $ 6 på Norrmälarstrand.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-06-18 att ta upp medborgarñrslaget
behandling samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

till

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att bordlägga medborgarftirslaget i awaktan på
Kammarrättens dom.
Arbetsutskottet beslut ade 2020 -0 | - I 4 att remittera medborgarftirslaget til I Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB for yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Protokollj
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Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Ola Saaw att medborgarft)rslaget ska ft)rklaras besvarat med htinvisning

till föreliggande yttrande.

Maria Liljedahl yrkar bifall till medborgarftirslaget.
Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt beträffande de båda yrkandena. Hon finner
Saaw yrkande antaget.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ñreliggande yttrande.

Ks au ç

294

Dm

20201

Revisionsrapport, Granskning av Köpings kommuns delårsbokslut 2020
Kommunens revisorer har låtit granska kommunens delårsbokslut per 2020-08-31.
Granskningsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra
rapporten.

Ks au $

till kommunledningsftirvaltningen att utarbeta ftirslag till yttrande över

295

Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen vid sammanträdet.

Regionen
Smittan ökar i länet. Köping har högst smittspridning i länet.
Befarar skarpare lokala rekommendationer inom kort.

Köping
Vård- och omsorg: Inga fler brukare smittade under de sista 2 veckorna.
Personalftirsörj ningen fungerar, men åir anstråingd.

Utbildning:

3 nya personalfall inom grundskolan

Lite högre sjukfrånvaro inom grundskolan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
Protokol
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Dnr 20201

Hamnprojektet - muddring
Tekniska chefen informerar om att muddringen i Köpings hamn nu är upphandladtill en
anbudssumma av 170 Mkr. Entreprenör: PEAB

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
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