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Ks au ç 327 Dnr 20201

Koncernbildning av Köpings kommuns helägda bolag
En sammanfattning av ftirstudie avseende bl a koncernbildning presenterades für
fullmäktige 2019-06-17. Kommunfullmäktige beslutade då att låta fortsatta utreda
koncernbildning.

Föreligger ft)rslag till koncernbildning av Köpings kommuns helägda bolag med
förslag till bolagsordning ftir nytt moderbolag.

Syftet med koncernbildningen åir främst att skapa bättre ftirutsättningar für att
leda, styra och kontrollera bolagen i koncernen. Koncernbildningen ftirväntas
tydliggöra ägarrollen och ge en ftirstärkt ägarstyrning samt skapa bättre möjlig-
heter ftir en mer samordnad och samlad hantering av bolagen, vilket medfür ökade
möjligheter till effektivisering, samverkan, transparens och stärker kommun-
koncernen langsiktigt f,rnansiellt.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig positiv till en koncernbildning och bilda ett koncernbolag, Rådhuset AB,
under 2020

att genomfüra koncernbildningen genom ftirsäljning av Köpings Bostads ABs och
Västra Mälardalens Energi och Miljö ABs aktier till koncernbolaget

att genomfüra en kvittningsemission i koncernbolaget och lånereversen övergår i ett
aktieinnehav i bolaget. Emissionen sker till överkurs,

att godkänna fürslag på bolagsordning, styrelseordftiranden, ledamöter, ombud vid
årsstämmor och lekmannarevisorer ftir koncernbolaget,

ztt ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett ftirslag på ägardirektiv
och arvodesbestämmelser ftir beslut i fullmfütige i februari 2021,

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ks au $ 328 Dnr 20201

Krisledningsplan för Köpings kommun
Enligt Lag om kommuners och landstings åtgrirder inftir och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:5 44, skakommunen varje mandat-
period fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser i fredstid.
Lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina verksam-
heter och ha en god ftirmåga att hantera krissituationer i fred.

Föreliggande ftirslag till Krisledningsplan, tidigare benämnd Krishanteringsplan, ska
anvåindas när Köpings kommun riskerar att drabbas av en samhällsstörning lextra-
ordinär händelse.

Proroko'jusre,w\*n, 

6
Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Datum

2020-t2-01

3 (6)

+

Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kan planen anpassas så att den också kan utgöra
kommunens plan vid höjd beredskap till dess det finns en antagen plan ftir höjd
beredskap.

Tidigare Krishanteringsplan antogs av kommunfullmtiktige 2016-10-31, $ 117.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen besluta

ztt anta foreliggande ftirslag till Krisledningsplan ftir Köpings kommun, vilken ersätter
tidigare, av kommunfullmäktige, antagen Krishanteringsplan.

Ks au $ 329 Dnr 20201

Taxor för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2021
Kommunfullmfütige beslutade 2020-11-30 att godkÈinna överlåtelseavtal mellan
Köpings kommun och Mälardalens Brand- och Räddningsforbund (MBR), att gälla
från och med den 1 januari 202I, vilket innebär att kommunens räddningstjänst-
verksamhet överftirs till MBR 2021-01-0L

Inftjr inträde i MBR behöver Köpings kommun också ta beslut om MBR:s taxor
2021. Förslag till taxor föreligger.

Nuvarande medlemskommuner i MBR har tidigare beslutat om att taxan årligen ska
justeras enligt SKR:s prisindex für kommunal verksamhet, PKV. Denna rätt aft
indexjustera taxorna bör också delegeras av nytillkomna medlemskommuner.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande fürslag till taxor inom Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund202l

samt att ge Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund rätt att årligen justera taxan
enligt SKR:s prisindex ftir kommunal verksamhet, PKV.

Ks au $ 330 Dm2020l

Bostadsförsörjn¡ngsp¡an 2021 för Kungsörs kommun - rem¡ssvar
Köpings kommun har beretts tillftille aftytta sig över Kungsörs kommuns florslag till
Bostadsfilrsörjningspl an 2021 .

Samhällsbyggnadsfiirvaltningen har granskat ftirslaget och utarbetat ftireliggande
ftirslag till remissvar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till remissvar med vid
sammanträdet redovisade justeringar.

rnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 331 Dnr 20201

Verksam hetsplan 2021 Íör kommunstyrelsen
Förslag på verksamhetsplan für kommunstyrelsen 2021 ftlreligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till verksamhetsplan ftir kommunstyrelsen 2021

Ks au $ 332 Dnr 20201

Utveckl i ngsplan för Kristinelunds sportfält
I samband med budgetbeslut ftir 2018 gav kommunfullmäktige också bl a följande
såirskilda uppdrag:

- Med helhetssyn utreda behov och möjligheter ftir utveckling av Kristinelunds
sportfült.

S amhällsby g gnadsfiirvaltningen har tillsammans med kultur- och folkhälsoft)rvalt-
ningen låtit genomftira ftireliggande utredning.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen floreslå kommunfullmdktige besluta

att godkänna ftireliggande forslag till utformning av Kristinelunds sportftilt ftir att
användas som inriktning ftir framtida planering och utveckling av sportftiltet

samt att ftirklara det såirskilda uppdraget utftirt och slutredovisat.

Ks au $ 333 Dnr 20201

Fördju pad översiktsplan, avstäm n¡ng

Samhällsbyggnadsftirvaltningen redogör ftir arbetet med fÌirdjupad översiktsplan och
olika vägval inftir kommande arbete.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

signProtokol liusterarnas
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I ntern kontrol I plan 2021, kom m u n gemensam ma kontrol I pu n kter samt
kontrol I pu n kter för kom m u n led n i n gsförvaltn i n gen
Förslag på kommungemensamma internkontrollpunkter 2021 :

HR - Tillbud och arbetsskador
- Arbetsmiljö

Administration - Protokoll
- Delegation

Ekonomi - Avtalstrohet

Förslag på internkontrollpunkter för kommunstyrelsen 2021 :

o Styrande dokument Kontroll om styrande dokument är aktuella och
uppdaterade.

o Bisysslor Kontroll om rutin für anmälning av bisysslor tillämpas
vid anställning och medarbetarsamtal.

o Dokumenthanteringsplan Kontroll att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och
aktuell.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att anta ñreliggande förslag till kommungemensamma internkontrollpunkter 2021

samt att anta ftireliggande ftirslag till internkontrollpunkter 2021ftir kommunstyrelsen.

Ks au $ 335 Dnr 2020170

Med borgarförslag - öka säkerheten vid övergån gsstäl let Nyckel bergs-
vägen/Agärdsgatan
Joel Pennerborn har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att öka sÈikerheten
vid övergångsstället Nyckelbergsvägen/.Å.gärdsgatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-17 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande

Protokollj usterârnas

ffit
srgn K Utdragsbestyrkande



röprNcs KoMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNNOCSPROTOKOLL
Datum

2020-t2-01

6 (6)

+

Ks au $ 336 Dnr 20201

Rapport från sä kerhetssamord naren
Säkerhetssamordnare informerar om kostnader p g a skadegörelse hifiills i år och
åtgtirder ftjr att stävja skadegörelsen.

Kartläggningssystemet Embrace ger en lägesbild över tid var skadegörelsen är mest
omfattande.

Kameraövervakning vid Elundskolan infürs som pilotproj ekt.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 337 Dnr 20201119

Goronainformation
Kommunchefen informerar om att digitala möten för kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige har utretts, men att Köping inte har den teknik på plats som krävs.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 338 Dnr 20201

Justering i plan- och bygglovstaxan föranledd av Skatteverkets
ändrade regler för mervärdesskatt
Enligt Skatteverket ska mervärdesskatt tas ut ftir tjänster som inte anses vara myn-
dighetsutövning.

Utstakning och framtagande av nybyggnadskartor har tidigare bedömts som myn-
dighetsutövning, varfür ingen mervärdesskatt har tagits ut. Enligt Skatteverket
framkommer det nu att utstakning och framtagande av nybyggnadskartor inte utgör
myndighetsutövning, varfür mervärdesskatt på dessa dänster nu bör tas ut.

Samhällsbyggnadsnämnden ftireslår att ftiljande justering görs i gällande taxa;

- Avgift ftir nybyggnadskarta kompletteras med: "Moms 25 %tillkommer für
kartor som inte avser myndighetsutövning vid bygglovsprövning".

- Avgift ftir utstakning kompletteras med: "Moms25 Yo tillkommer".

Beslut
Arbetsutskottet fiireslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att justera plan- och bygglovstaxan enligt ñreliggande forslag.

protokotiustergj"" 
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