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Pløts och tíd

Beslutande

Ovrigø deltagønde

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.50

Annika Duàn (S)
Jonny Clefberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Gun Törnblad
Kari Anttila
Christina Schyberg
Annelie Pettersson
Kajsa Landström

Maria Liljedahl

Köping, Rådhuset, 2021- 03 ". lE

Selcreterare sa Landström

Ordförande Annika Duan

ordftirande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
tekniska chef
samhällsbyggnadschef $ 62-65
fastighetsansvarig, $ 62
ekolog, $ 63
ekonomichef
sekreterare

Pørøgraf 62-73
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Justerande Maria Lilj

ANSLAGSBEVIS
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Sammantrìidesdatum

DatumJör anslags
uppslittønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrel sens arbetsutskott

2021-03-16

202I-03- Datumft)r
ansløgs nedtagande

Förvaríngsp lats ft)r proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Kajsa Landström
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Kommunstvrelsens arbetsuts kott

Ksau$62

Aktuella fastighetsprojekt, information
o Ny ftirskola Köping Väster - ersätta modulen Sagostugan - placering utreds
o Renovering av Nyckelbergsskolan - nybyggnation ftir att ersätta

Nyckelbergsskolan
o Ny låg- och mellanstadieskola inkl särskola - inryms i nya Nyckelbergsskolan
o Gruppbostad LSS - ftirstudie pågår
o Ny ftrskola Munktorp - byggnation pågår
o Ny ftirskola Köping Öster, ersätta moduler päZigenarbacken - utredning av plats
o Fd karlbergsbadet
o samordning av äldreomsorgen i Kolsva till Ekliden - byggstart inom kort
o Särskilt boende ftir äldre, 25 platser - utreda behovet

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 63 Dnr KS 202llltl
vis i on fö r Mä la re ns vattenvå rdsfö rbu nd 2022-202r, re m ¡ss
Mälarens vattenvårdsfürbund har utarbetat ett ftirslag på vision ftir hur arbete ska
bedrivas under åtren 2022 till 2027 .

Sedan 2013 har ftirbundet bedrivit projektet MER - en sjö ftir miljoner där syftet har
varit att tillhandahålla en plattform für samverkan och kunskapsutbyte om vatten-
relaterade frågor. Den 3l december 2021 tar projektet slut och ftirbundet star därftir
inftir ett vägval om hur arbetet ska gå vidare. Alternativ:
1. Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER
2. utveckla verksamheten i linje med ftireslagen vision 2022-2027
3. Ätergå till tidigare verksamhet innan MER

Altemativ två som beskrivs i den remitterade visionen åir det vägval där ftirbundet spelar
den mest aktiva rollen. Kostnadskalkylen ftir denna nivå beskrivs i ftirslag till
organisation och finansiering som även den remitterats till medlemsorganisationerna.

samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissvar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissvar

att stödja Vattenvårdsftirbundets styrelses ftirslag till vision

samt att stödja Vattenvårdsfürbundets styrelses ftirslag till organisation och
finansiering fran 2022, under ftirutsättning att de frågeställningar som ställs upp i
ftrvaltningens ftirslag på remissvar reds ut innan beslut tas.

Protokolljusterarnas sign

ñ

Utdragsbestyrkande
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Förnyad avs i ktsf<irklari ng
Föreligger ftirslag på ftrnyad avsiktsfürklaring mellan Meag Sjötullen l:6 Kom-
manditbolag och Ktipings kommun, genom vilken kommunen äger rätt att utftira
vissa provtagningar och inventeringar på fastigheten Sjötullen l:6 inftir ett
eventuellt fürvärv av fastigheten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande Avsiktsftirklaring mellan MEAG Sj<itullen 1:6 KB och
Köpings kommun.

Ks au g 65 Dnr KS 20211106

Samverkan samt ansökan om statsbidrag, energ¡- och klimatrådgivning
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner tecknade 1999 ettavtal om en gemensam
energirådgivning. Avtalet har reviderats och ftirlängts vid sex tillftillen. En ny
överenskommelse/avtalsperiod att gällalor 20211022 är nu aktuellt. Infìir denna
period önskar även Fagersta kommun att ansluta till avtalet. Förslag på överens-
kommelse om ftirdjupad samverkan ftir samordnad energi- och klimatrådgivning samt
ansöka om statsbidrag für energi- och klimatrådgivning, füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna ftireliggande ftirslag till överenskommelse mellan kommunerna om
ftirdjupad samverkan ftir samordnad energi- och klimatrådgivning

att ansöka om statsbidrag till samordnad energi- och klimatrådgivning hos Energi-
myndigheten

samt att bemyndiga samhällsbyggnadschef att ftir Köpings kommuns räkning
underteckna avtalen och ansöka om bidrag für energi- och klimatrådgivningen.

Ks au $ 66 Dnr KS 202tll0g

Arsredovisning 2O2O för Köpings kommun
,Å¡sredovisning2}2} ftir Köpings kommun skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning ftir Köpings kommun 2020 meddäri gjorda dispositioner

samt att årets resultat ska användas till finansiering av ny skola och andra framtida
investeringar.

Dnr KS 2020/627

Protokol sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 67 Dnr KS 20211100

Ägardirektiv, Köping Rådhus AB
Förslag på ägardirektiv för Köping Rådhus AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Ägardirektiv ftir Köping Rådhus AB.

Ks au $ 68 Dnr KS 202lltl6

Drift bud getu ppfölj n i n g efter februari månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter februari månads utfall ftireligger.

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets
slut på 8,2 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 69 Dnr KS 202Iltt3

Ansökan om bidrag till Veteran-SM i orientering 2021
Köping-Kolsva Orienteringsklubb ansöker om 78 705 kronor i bidrag till Veteran-
SM i orientering den 27 -29 augusti 2021.

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen har behandlat ärendet och bedömer att füreningen
uppftller villkoren ftir bidrag enligt Samverkansoverenskommelse för srirskilt stöd
tillþreningar.

Kultur- och folkhälsonämnden har överlåimnat ärendet till kommunstyrelsen.

Till Veteran-SM i orientering 2020beviljades Köping-Kolsva Orienteringsklubb ett
bidrag på 56 000 kr av Köpings kommun. (Kommunstyrelsen 2019-ll-l4,lg7).

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Köping-Kolsva Orienteringsklubb ett bidrag om 78 000 kronor till
Veteran-SM i orientering den 27-29 augusti 2021, med finansiering via kommun-
styrelsens anslag für ofürutsedda behov.

Protokolljusterarnas sign

\Þ-
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 70 Dnr KS 202lllt2

Arsstämma2O21, Köpings Bostads AB och KBAB Service AB
Köpings Bostads AB med dotterbolag kallar till årsstÈimma torsdagen den 25 mars
2021, kl 13.30, digitalt via Teams.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2020.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 202r ar Jonny clefberg (s) med
Eivor Valcic (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning fiSr 2020 med koncernresultat- och koncernbalans-
råikning samt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet ftir
2020 ärs räkenskaper och ftirvaltning

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 71 Dnr KS 202ll\7

Förbu ndsstäm ma 2021, Västma n lands läns I uftvårdsförbu nd
Medlemmarna i Västmanlands läns luftvårdsftirbund kallas till ftirbundsstämma
torsdagen den25 mars202l, kl 08.30, digitalt via Teams.

Vid ståimman behandlas bl a årsredovisning ftir 2020.

Kommunens ombud vid ftirbundets ståimmor under 2021 âr Eivor Valcic (S) med
Ola Saaw (M) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att, under ftlrutsättning av revisorernas tillstyrkan, godkåinna årsredovisningen med till-
hörande resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for 2020 ëns
råikenskaper

att godkänna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokolljustera rnas srgn v Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 72 Dnr KS 202UtI4

Delegationsrapport, sam hällsbygg nadsförvartn i n gens markenhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftjrvaltningens
mark- och fastighetsenhet under februari 202I foreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 73 Dnr KS 20201119

Coronainformation
Köping
Vård- och omsorg: 2 brukare smittade ftiregående vecka - ingen smittad denna vecka.

Samtliga brukare vaccinerade
Viss personal vaccinerad

Utbildning: Smitta inom ftirskolan, grundskolan, gymnasiet och måltidsservice
Ansträngt läge.
En ftirskola på Fågelvägen stängd på inrådan av smittskydd.

Personalftirsörj ningen fu ngerar

Regionalt
Smittspridningen ökar

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande


