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SAM MANTRNOCSPROTOKOLL

KÖPINGS KOMMUN

Datum

2020-tr-t0
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au ç

297

Dnr 20201

Budget 2021, Köpings kommun
Nåimnders, förbunds och revisionens fürslag

till budgetfor 2021ñrelåg inför

budgetberedningen i oktober 2020.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ks au $

298

Atertaga nde av rädd
Kommunalförbund

Dnr 20201
n i n gstjä

nstverksam het frå n västra Mälardalens

Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) bildades 2004 som ett Räddningstjänstft)rbund. Förbundet ombildades under 2006 däytterligare en fürvaltning med olika
verksamheter inom administration tillkom samt20l2 då Surahammars kommun tillkom.

I december 2019 beslutade direktionen i VMKF att genom avtalssamverkan köpa chefoch ledningsstöd av Mälardalens Brand- och Räddningsfürbund (MBR) från och med
I januari 2l2}.Intentionen i avtalet var att ftirbereda für ett samgående från och med
I januari 2021.
Mälardalens Brand- och Raddningsftirbund har sedan genomftirt och överlämnat en
utredning till Västra Mälardalens kommunalftirbund (VMKF). Utredningen beskriver
lämpliga ambitionsalternativ ftjr räddningstjänsten samt det medlemsbidrag till MBR
som ska täckas av medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör.
Genom ett samgående med MBR erhålls en resursstark utryckningsorganisation med
korta insatstider och god ftirmåga för vardagshändelser i alla ingående kommuner. För
större och komplexa olyckor samarbetar MBR med Eskilstuna, Strängnäs och Flen i
ledningsorganisationen Räddsam Mälardalen.
Då ett kommunalftirbund juridiskt inte kan överlämna en verksamhet till ett annat
kommunalftirbund behöver respektive kommun besluta om ett återtagande av den
berörda verksamheten. Kommunen kan därefter fatta beslut om att ingå i ett annat
kommunalftirbund.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommun återtar räddningstjänstverksamheten från Västra Mälardalens
Kommunallorbund från och med 1 januafiZ}2l
samt att beslutet gäller under ftjrutsättning av att övriga medlemskommuner i Västra
Mälardalens Kommunalftjrbund fattar likalydande beslut.

srgn

x{

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

rÖpINGs KoMMUN

Datum

2020-tl-t0
Kommunstv relsens arbetsutskott

Ks au $

299

Dnr 20201

Avtal om överlåtelse av kommunens räddningstiänst till Mälardalens Brandoch Räddningsförbund samt förbundsordning för Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund
I december 2019 beslutade direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund
(VMKF) att genom avtalssamverkan köpa chef- och ledningsstöd av Mälardalens
Brand- och Raddningsftirbund (MBR) under 2}2}.Intentionen i artalet var att
ftlrbereda för ett samgående från och med 1 januari 2021.
Mälardalens Brand- och Raddningsförbund (MBR) har under 2020 genomfort och
överlämnat en utredning till västra Mälardalens kommunalftirbund (VMKF).
Utredningen beskriver lämpliga ambitionsalternativ ftir räddningsdänsten samt det
medlemsbidrag till MBR som ska täckas av medlemskommunerna Köping, Arboga och
Kungsör.

Mot bakgrund av ovanstående har MBR inkommit med en begäran om beslut i ärendet
om ny ftirbundsordning ftir MBR samt tillhörande överlåtelsear,tal. Förbundsordning
och överlåtelseavtal har tagits fram av MBR:s tjänstemåin och dokumenten har omarbetats efter inhämtande av synpunkter från berörda kommuner, samt en juridisk
granskning utftird av PwC.
Föreliggande ftirslag har antagits av MBR:s direktion den22 augusti 2020.Ny förbundsordning ska beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige, nuvarande
och nya medlemmar innan november månads utgång för att ftjrbundet ska kunna träda
ikraft den 1 januari2\2l.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ft)religgande ftirslag till överlåtelseavtal mellan Köpings kommun och
Mälardalens Brand- och Raddningsftirbund, att gälla från och med den I januari202l
att godkänna ft)religgande ftirslag till ftirbundsordning ftir Mälardalens Brand- och
Räddningsftirbund, att gälla från och med den

I januari2}2l

samt att beslutet gäller under ft)rutsättning av att ftirbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

Ks au $

300

Dnt 20201

Förbundsordn¡ng för Västra Mälardalens Kommunalförbund
Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF)
överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsftlrbund (MBR) från och med 1 januari
202I, behöver gällande styrdokument för VMKF revideras.
Berörda dokument:
- F ö r b un ds o r dn i n g for Vri s t r a Mcil ar dal e n s ko mm un alfor b un d
- Fördelningstal ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund.
Proto

as srgn

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNAOTSPNOTOKOLL
Datum

2020-rr-r0
Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Reglemente ftir direktionen i Västra Mälardalens kommunalforbund
- Revisionsreglemente ftir Västra Mälardalens kommunalñrbund
Förändringen i ftireliggande ftirslag till reviderad florbundsordning är att råiddningsområden utgår samt mindre redaktionella fürändringar.

tj änstverksamhetens

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till ftirbundsordning for Västra Mälardalens
Kommunalfürbund, att gälla från och med den I januari2}2l
samt att beslutet gäller under förutsättningav att ft)rbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

Ks au $

Fördel

301
n

i

Dnr 20201

ngstal för Västra Mälardalens Kom

m u na

lförbu nd

Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalfürbund (VMKF)
överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsfürbund (MBR) från och med l januari
2021, behöver gällande styrdokument ftir VMKF revideras.
Berörda dokument:
- Förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalforbund
- F ör delnings t al Jör Vris tr a Mdl ar dal ens kommunølþrbund.
- Reglemente ftjr direktionen i Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Revisionsreglemente ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund
Förändringen i ftireliggande ftirslag till nya ftirdelningstal ar att räddningstjänstverksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftirändringar.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ftireliggande ftirslag till ftirdelningstal ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbund, att gällafrån och med 1 januari 2021
samt att beslutet gäller under fürutsättning av att förbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

Protokol ljustepqr¡as srgn
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Utdragsbestyrkande
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rÖpINGs KoMMUN

Datum

2020-It-r0

Kommunstv relsens arbetsutskott

302

Ks au $

Dnr 20201

Reglemente för direktionen i västra Mälardalens Kommunalförbund
Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalfürbund (VMKF)
överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) fran och med 1 januari
2021, behöver gällande styrdokument für VMKF revideras.
Berörda dokument:
- Förbundsordning ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Fördelningstal ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund.
- Reglemente för direktionen i Västra Mälardalens kommunalfArbund
- Revisionsreglemente fü r Västra Mälardalens kommunalftirbund
Förändringen i ftireliggande ftirslag till Reglemente för direktionen är att räddningstj änstverksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftirändringar.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ftireliggande ftirslag till nytt reglemente för direktionen i Västra
Mälardalens Kommunalförbund, att gälla från och med den r januari2}2l
samt att beslutet gäller under ftlrutsättningav attftirbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

Ks au $

303

Revisionsreg lemente för västra

Dnr 20201
Mä la rda

lens Komm u nalförbu nd

Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalftirbund

(VMKF)

överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsfürbund (MBR) från och med l januari
2021, behöver gällande styrdokument ftir VMKF revideras.
Berörda dokument:
- Förbundsordning ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Fördelningstal ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund.
- Reglemente ñr direktionen i Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Rev i s i o n s r e gl e m e nt e fA r Vas t r a Mr)l ar da I e n s ko mmunalfor b und
Förändringen i ftireliggande ftirslag till Revisionsreglemente àr atträddningstjänstverksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftirändringar.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ftireliggande ftirslag till nytt Revisionsreglemente für Västra Mälardalens
Kommunalft)rbund, att gälla från och med den I januari202l
samt att beslutet gäller under fürutsättning av att ftirbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.
Protokollju sterarnas srgn

Wt

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNAOTS PROTOKOLL
Datum

2020-Il-10

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

304

Dnr 20201

Aterbetalning av förlagslån samt inbetalning av kapitalinsats till
Kommu ninvest Ekonomisk förening
Köpings kommuns ftirlagslån till Kommuninvest Ekonomisk ft)rening uppgick till
5 000 000 kr. Förlagslånet har nu återbetalats till Köpings kommun på grund av
ändrade villkor. Genom att omedelbart betala tillbaka 5 000 000 kr till Kommuninvest används det som kapitalinsats och kommunens insatsnivå fram till åff 2024
minskar.
Fram

till

är 2024 kommer insatskapitalet succesivt öka från 900 kr

till I

300 kr per

invånare.

Ekonomisk redovisning ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att Köpings kommun till Kommuninvest Ekonomisk ftirening inbetalar ett insatsbelopp om 5 000 000 kr.

Arbetsutskottet ft)reslår vidare att kommunstyrelsen fü reslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna kommunstyrelsens beslut om att Köpings kommun till Kommuninvest
Ekonomisk ftirening inbetalar ett insatsbelopp om 5 000 000 kr
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om, och vidta, åtgärder som krävs für
inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk ftirening till följd av ökade
krav på kapitalinsats under ären2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
I 300 kr per invånare
samt att bemyndiga kommunstyrelsen att utse ekonomichef att ftir kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt ovanstående beslut.

Protokollj

'"t'ffii*n"

K

Utdragsbestyrkande
I
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SAM MANTRADES PROTOKOLL

röprNcs KoMMUN

Datum

2020-tt-t0
Kommunstvre lsens arbetsutskott

Ks au $

305

Dm 2020lll9

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen vid sammanträdet.
Rekommendation till alla verksamheter:
- Digitala möten så långt som möjligt
- Arbeta hemifrån där det är möjligt
Vàrd- och omsorg
Smittade brukare och medarbetare inom hemtjÈinst och rehabilitering.
Personalffirsörjningen fungerar, men är ansträngd. Utmaning att få in vikarier
Betydande påverkar inom verksamheten.
Utbildning
Grundskolan: 1 1 smittade (personal)
Gymnasiet: 2 smittade
Risk- och konsekvensanalyser genomftirda i fall det blir nödvändigt att stänga någon skola.
Måltidsenheten: hög sjukfrånvaro (ej covid)
Social- och arbetsmarknad
1 smittad personal.
Praktiska åtgärder vidtagna vid Jobbcenter.
VME
nytt konstaterat fall (tidigare sjuka har tillfrisknat)

1

Länet
Stor ökning av antalet smittade.
Ytterligare en provtagningsbuss på väg till Köping

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

sign

Utdragsbestyrkande
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