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Ks au ç 242 Dnr 20181220

Budget och mål 2019
Kommunfullmäktige behandlade den 18 juni 2018, $ 34, ärendet Budget och mål 2109

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

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa budgetramar ft)r 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18

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

att fastställa den kommunala skattesatsen till 22,16 kronor

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

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta atî de, per den 31 december 2018
kvarstående medlen får ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel far överñras till
2019. Detta under forutsättning att anslagsbehov für 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 omftirdela eventuellt kvarvarande
medel inom anslaget für personalkostnadsökning. Detta sedan löneftirhandlingarna
avslutats

att medge kommunstyrelsen att av anslag ftir ofürutsedda behov anvisa högst 100 000 kr ftir
varj e såirskilt ändamål

att kommunstyrelsen under år 2019, har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under är 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 ftirfaller till betalning under 2018 - 2019

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingàborgen för Köpings Bostads AB:s låne-

ftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 820 miljoner kronor, jämte därpå

löpande rlinta och kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingå borgen för 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 lanebeloppet skall beråiknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom ftir egen skuld under 2019 ingä borgen för Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB:s laneflorpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 Mkr, jämte därpå

löpande råinta och kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp

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

att såsom für egen skuld under 2019 ingå borgen för Vafab Miljö Kommunalftjrbunds
laneftirpliktelser 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 lanebelopp

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

att ftir budgetåret 2019 bestämma beloppsramen för checkkredit till 20 miljoner kronor

att ftir budgetåret 2019 och i enlighet med gällande finanspolicy fastställa beloppsramen
ftir langsiktig ftrvaltning av kommunens medel till40 miljoner kronor

att ffir budgetåren 2018-2021bestämma beloppsramen ftir leasingfinansiering till totalt 18

miljoner kronor

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

att fastställa måltexter och målindikatorer gällande for 2019 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 godkänna det framlagda ftirslaget till budgetramar flor 2019 och
ekonomisk plan ftir ären2020 -2021i sin helhet.

Ks au ç 243 Dnr 20181545

I ntern kontrol I plan 2019 - kom m u n gemensamma i ntern kontrol I pu n kter
Inftir arbetet med internkontroll20l9 ftireligger ftirslag på kommungemensamma
internkontrollpunkter som omfattar verksamhet i samtliga nämnder.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftiljande kommungemensamma internkontrollpunkter for 2019;
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Post- och vid frånvaro
Hot och våld

Ks au 5 244 Dnr 2018/408

Motion, ompröva beslutet om kommunalt VA rörande Norr Mälarstrand
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag;

- att beslutet om kommunalt VA till Norr Mälarstrand rivs upp
- att en ny utrednings görs ftir att ta fram bästa möjliga lösning ftir fastighetsägarna till

en rimlig kostnad
- att möjligheten till särtaxa skall beaktas om nytt beslut läggs fram om kommunalt VA
- att om kommunalt VA ftireslås i ny utredning ta fram kostnader für marklagd ledning
ftir anslutning av fler fastigheter på väg ut till St¿iudd/Dåvö.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-06-18 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att remittera motionen till tekniska kontoret fiir
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga motionen i awaktan på domstolsbeslut.

Ks au $ 245 Dnr 2018/

Tidplan för budget, uppföljning och bokslut 2019
Drätselkontorets ftirslag till tidplan für ekonomiska aktiviteter under 2019 föreligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna foreliggande tidplan ftir ekonomiska aktiviteter 2019.

GDPR u¿lrrullrrP, ¿lv r çP'rstçr urur i1

Systemfürvaltning Systemftirvaltningsplan
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