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Ks au $ 156 Dnr2020l

I nformation från sam hä | ls bygg nadsförvaltn i ngens markavdel n in g

Förvaltningen informerar om 3 ärenden vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 157 Dnr2020l

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2021
innebär att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år füre den nya
avgäldsperiodens början. 25 tomträtter är aktuella ftir reglering enligt ftireliggande
ftirteckning.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioarsperiod, med början den 1 oktober 2021, skall
utgå med 3%o av 80o/o av marktaxeringsvärdet ftir föreliggande småhustomträtter.

Ks au $ 158 Dnr2020l

Re g le ri n g av to mträttsavgä ld fö r verksa m hetsto mträtt
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod fran och med 1 oktober 2021
innebär att överenskommelse om ny avgåild ska tecknas senast ett år füre den nya
avgäldsperiodens början. Endast tomträtten Bodil 2 ar nu aktuella ftir reglering. På
fastigheten bedrivs hotellverksamheten Best Western Hotell Scheele.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmziktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början den 1 oktober 2021, skall
utgå med 92268 kr/år avseende Bodil 2.
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Ks au $ 159 Dnr2020l

Budgetuppföljning nr 1, 2020
Budgetuppftiljning nr 1 efter april månad, innehållande ekonomiskt utfall med prognos
till årets slut samt ekonomisk verksamhetsuppftiljning, ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna budgetuppftiljning nr 1,2020.

Ks au $ 160 Dnr 20201

Upplösning av stiftelser
Följande stiftelser Sller kraven ftir upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 g 5 och
kan upplösas genom kommunstyrelsens beslut om att stiftelsernas tillgangar ftirbrukas
ftir stiftelsernas ändamål :

- Stiftelsen Tuberkulosftirenings donationsfond org ff 878500-5631
- Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond org ff 878500-5508
- Stiftelsen Lambert Nilssons Minne org ff 878500-5482

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att stiftelsen Tuberkulosföreningens donationsfond ska upphöra genom att stiftelsens
tillgångar ftirbrukas till att dels betala de upplupna kostnadema till Länsstyrelsen och
revisionen samt fürdela resterande del till enligt ändamål

att stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond ska upphöra genom att stiftelsens tillgangar
ftirbrukas till att dels betala de upplupna kostnaderna till Länsstyrelsen och revisionen
samt ftirdela resterande del till enligt ändamål

att stiftelsen Lambert Nilssons Minne ska upphöra genom att stiftelsens tillgångar
ftirbrukas till att dels betala de upplupna kostnaderna till Länsstyrelsen och revisionen
samt ftirdela resterande del till enligt ändamål

samt att uppdra till ekonomiavdelningen att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i
Stockholms lÈin om att ftirbruka ovanstående stiftelsers kapital.
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Ks au $ 161 Dnr2020l

Ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten, bokslut 2019
Bokslut ftir Köpings kommuns VA-verksamh et 2019 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige besluta

att godkänna bokslut 2019 for Köpings kommuns VA-verksamhet.

Ks au $ 162 Dm2020l

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köpings Bordtennisklubb, dam
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi har tidigare ansökt om bidrag på
75 000 kr ftir att genomföra säsong 2019120 i Pingisligan damer.

Kommunledningsförvaltningens bedömning var vid det tillftillet:
När Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi tävlar gör de det under namnet
Team Mälarenergi. Genomslaget ftir Köpings kommun i resultat och matchrapporter
blir därmed väldigt begränsat. Kommunledningsftirvaltningen gör därftir
bedömningen att den marknadsftiring som Köpings kommun kan ffi genom att ingå
ett samverkans-avtal med Kripings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi inte
motsvarar värdet av avtalet.

Arbetsutskottet beslutade2020-01-14 att avstå från attingä samverkansavtal med
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi och därmed inte heller bevilja
något bidrag.

Köpings BTK Dam anhåller i ny skrivelse om att beslutet omprövas inftir
säsongen 2020 -2021 då förutsättningarna har lindrats.

Arbetsutskottet beslutade2020-04-28 attuppmana Köpings Bordtennisklubb/dam att
inkomma med en ny ansökan infür säsongen2020l2l.

Ks au $ 163 Dnr2020lll9

Coronai nformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om läget i coronapandemin vid sammanträdet.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande


