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KS$36
Ks au $ 77 Dm20201120

Arsredovisning 2019 för Köpings kommun
Ä,rsredovisning ft)r Köpings kommun 2019 ftireligger.

Ä.retsresultat uppgår till72,7 Mkr ftir kommunen och 81,3 Mkr ftir koncernen.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att godktinna årsredovisning ftir Köpings kommun 2019 med dåiri gjorda dispositioner

samt att årets resultat ska användas till finansiering av framtida investeringar.

KS$37
Ksau$71 Dnr 2019157

Förvärv av Forum, köpeavtal
Köpings kommun har erbjudits fiirvåirva Drotten 6 (Forum) av Köpings Godtemplares
byggnadsftirening. Kommunen låimnade 1984 ett ränte- och amorteringsfritt lån samt
kommunal borgen ftir lån vid en om- och tillbyggnation. Samtidigt garanterades medel ftir
driften av lokalerna i minst 30 år, vilket har fortsatt till idag. Forum är en del av Köpings
kommuns kulturutbud och utgör möjligheter ftir verksamheter att hyra lokaler.

Förslag till köpekontrakt ftir ftirvärv av fastigheten Drotten 6 ftireligger tillsammans med
besiktningsprotokoll och skuldebrev.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till köpekontrakt avseende ftirvärv av fastigheten
Köping Drotten 6 (Forum).

KS$38
Ks au $ 73 Dnr 2018/408

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

1. att beslutet om kommunalt VA till Non Mälarstrand rivs upp
2. aft en ny utrednings görs für att ta fram bästa möjliga lösning ftir fastighetsägarna till

en rimlig kostnad
3. att möjligheten till särtaxa skall beaktas om nytt beslut laggs fram om kommunalt VA
4. att om kommunalt VA ftireslås i ny utredning ta fram kostnader ft)r marklagd ledning

ftir anslutning av fler fastigheter på väg ut till Stäudd/Dåvö.

Protokollj^w"1 W Utdragsbestyrkandesign
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Kommunfullmåiktige beslutade 2018-06-18 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-2I attremittera motionen till tekniska kontoret für
yttrande.

20I8-I I-06: Yttrande från tekniska kontoret ftireligger. Arbetsutskottet beslutade
2018-11-06 att bordlägga motionen i awaktan på domstolsbeslut.

Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir ftirnyat yttrande.

Förnyat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Arbetsutskottet 2020-03-1 0: förslag och beslutsgång
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Maria Liljedahl bifall till motionen.
Roger Eklund, med stöd av Ola Saaw, yrkar avslag på motionen.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de båda yrkandena. Hon finner Eklunds
ftirslag antaget.

Kommunstyrelsen 2020-03-19: förslag och beslutsgång
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Maria Liljedahl, med stöd av Göran Eriksson
bifall till motionen.

Ola Saaw, med stöd av Carl-Inge Westberg, yrkar bifall till arbetsutskottets fürslag om
avslag på motionen.

Anna-Carin Ragnarsson yrkar bifall till att-satserna I och 2 samt avslag på att-satserna
3 och 4.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de tre yrkandena. Hon finner Saaws/
arbetsutskottets fürslag antaget.

Omröstning begärs.

Saaws/arbetsutskottets ft)rslag utses till huvudfiirslag.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om vilket av de övriga fürslagen som ska utgöra
motftirslag till huvudftirslaget. Hon finner Liljedahls ftirslag antaget.

Omröstning verkställs enligt godkrind ordning som lyder: Den som stödjer arbetsutskottets/
Saaws ftireslag röstar ja. Den som stödjer Liljedahls fÌirslag röstar nej.

8 ledamöter röstar ja, 3 ledamöter röstar nej och 2 ledamöter avstår fran att rösta.
Röstftirteckning, se bilaga A under $ 38.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmeiktige

att avslå motionen.

Anna-Carin Ragnarsson reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga B under $ 38.

srgnProtokollj usterarnas

pt
Utdragsbestyrkande
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KS$3e
Ks au $ 41 Dm20191593

Med borgarförslag - g u pp/hastig hetsbeg ränsn i n g på U I lvi Ieden
Caroline Peffersson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftlrslag om gupp eller bulor
vid övergångsställe på Ullvileden.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-ll-19 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att med håinvisning till ftireliggande yttrande ftjrklara medborgarftirslaget besvarat.

KS$40
Ks au $ 46 Dnr 20201

Förnyelse av borgensförbindelse Kommun¡nvest
Köpings kommun borgensåtagande till Kommuninvest måste ftirnyas med anledning av
preskription och Kommuninvests pågående arbete med samordning av medlemmarnas
borgensåtagande.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmliktige

att Köpings kommun bekräftar att ingången borgensftirbindelse av den 14 november 2001
("Borgensftirbindelsen"), vari Köpings kommun årtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
ftir egen skuld für Kommuninvest i Sverige AB:s ("Kommuninvest") ftirpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger ftireträda Köpings kommun genom att füreta samtliga
nödvändiga åtgåirder ftir ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensftir-
bindelsen i fttrhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer

att Köpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Köpings kommun den
22 juni20ll, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras ftir det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmama enligt Borgensftirbindelsen, alltj amt gäller

att Köpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Köpings kommun den
22 jwi2}ll, vari Köpings kommuns ansvar ftir Kommuninvests motpartsexponering
avseende derivat reglerar, alltjämt gäller

samt att utse ekonomichef Jan Häggkvist att ft)r kommunens råikning undertecknaalla
handlingar med anledning av detta beslut.

srgn Utdragsbestyrkande
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KS$41
Ks au $ 60 Dm 20l9l42I

Förbu ndsord n i n g för Samord n i n gsförbu ndet Västra Mälardalen, j usteri n g
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, $ 107, att godktinna ftireliggande fiirslag till
reviderad ftirbundsordning für Samordningsfürbundet Västra Mälardalen.

En mindre justering av ftirbundsordningen behöver nu göras enligt fìireliggande fiirslag.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till justering i ftirbundsordning für Samordnings-
ftirbundet Västra Mälardalen.

KS$42
Ks au $ 74 Dnr 20191340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vard och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom 3 månader. Rapport för kvartal 4,2019 från social- och arbetsmarknads-
nämnden ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS$43
Ks au $ 78 Dnr 20201

Om budgeteri n gar ti I I 2020, i nvesteri n gsans lag
Nämnder och ftirvaltningar har l¿imnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i inves-
teringsbudgeten frän2019 til|2020 med totalt 5ll 642 kronor.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nämnders och ftirvaltningars ftirslag.

sign Utdragsbestyrkande
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KS$44
Ksau$70 Dnr 2019138

Avfa I ls pla n 2020 -2030, rem issyttra n de
Enligt Miljöbalken ska det für varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ftir att ta fram Avfallsplan och Före-
skrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen åir det fullmfütige i varje
medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Förslag till Avfallsplan2020-2030 remitterades till medlemskommunema under våren 2019.

Arbetsutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut ftireliggande ftirslag till Avfallsplan2020-
2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalftirbund i minst frra veckor
under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen till
samhällsbyggnadsnämnden ftir yttrande.

Vafab Miljö Kommunalförbund har översänt reviderad Avfallsplan till kommunen ftir gran-
skning och komplettering med de mål och åtgärder kommunen avser arbeta med ftir att ftire-
bygga och begränsa nedskräpningen.

Arbetsutskottet beslut ade 2020-02-ll att bordlägga åirendet.

Förslag till yttrande skickas separat.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ställa sig bakom ftireliggande yttrande över det reviderade ftirslaget till Avfallsplan.

KS$4s
Ks au $ 72 Dnr 2020|III

Driftbud getu ppfölj ni n g efter februari månads utfal I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning ftir Köpings kommun eft er
februari månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter två månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 2,0 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

pÀ
Utdragsbestyrkandesign
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KS$46
Ks au $ 65 Dnr 2019/608

U pphand I i n g ; förskolemod u ler M u n ktorp, fi nansieri ng
UtbildningsnÊimnden har hemställt hos kommunstyrelsen om att låta utreda für-
utsättningarna fÌir att tillskapa fürskolemoduler, motsvarande plats ftlr 20 barn, med
placering i anslutning till någon av de befintliga förskoleavdelningama i Munktorp.

Arbetsutskottet beslutade 2019-11-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningarna ftir att tillskapa ftjrskolemoduler, motsvarande plats ftir 20 barn, med
placering i anslutning till någon av de befintliga förskoleavdelningarna i Munktorp.

Köpings kommun har upphandlat avrop av moduler till fiirskola Munktorp.

Upphandling har genomförts som en fürnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Hyresmoduler 2018, SKL dnr 10374", i enlighet med Lagen om
offentli g upphandling.

Vid avropssvarstidens utgång, 2020-02-10, hade sex (6) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av avropssvar har genomfürts.

Placeringen av modulerna ftireslås bli i nära anslutning till den befintliga fürskolan
Blåklockan på skolfastigheten i Munktorp.

Kostnad ftir markftireberedelser, inklusive anslutningar ftir el, VA och fiber har beräknats
till 550 tkr.

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-03, under ftirutsättning att medel beviljas,
att anta Expandia Moduler som leverantör av moduler till fürskolan i Munktorp
att fastighetsansvarig får teckna avtal med antagen leverantör
att besluta att avtalsspärr, enligt underlag, ska gälla für denna upphandling
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anvisa 550 000 kronor ftir markftirberedelser, med finansiering genom investerings-
reserven.

srgn Utdragsbestyrkande
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KS$47
Ks au $ 58 Dnr 2020145

Verksam hetsplan 2020 för kom m u nstyrelsen
Förslag till verksamhetsplan 2020 for kommunstyrelsen ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan for 2020.

KS$48
Ks au $ 59 Dnr 2020144

Kontrol I pu n kter för kom m u nstyrelsens ¡ nterna kontrol I 2020
Bruttorisklista på kommunstyrelsen internkontrollpunkter 2020 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att arúa ftiljande internkontrollpunkter for 2020;
- sårbarhet på grund av personalberoende

- avsaknad av kontinuitetsplan ftir kritisk verksamhet

- sjukfrånvaro

KS$4e
Ks au $ 62 Dnr 20201110

SGB :s medborgarundersökning 2019, resultat
Köpings kommun har under de senaste åren deltagit i SCB:s medborgarundersökning
varje år. Senaste undersökningen genomfürdes mellan den23 augusti och den 4 novem-
ber 2019. Ett slumpmässigt urval på I 200 personer i åldrarna 18-84 år har tillfrågats
och av dessa har 34 o/obesvarat enkäten.

Resultatet ftir Köpings kommun av SCB:s medborgarundersökning2}l9 ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

Protokollju ste-ra(nas

trl
srgn Utdragsbestyrkande
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KS $ 50 Dnr 20t9t329

Delegations rapport, sam hällsbygg nadsförva ltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningen under
december 2019 och januaÅ2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 5l Dnr2020t

Delegationsrapport, kom m u n led n i n gsförvaltn i n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsftirvaltningen under
j anuari och februari 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$s2

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den I l, l8 och 25 februari samt
från den 3 mars 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$s3

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 18 februari 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj^ffi*i sign Utdragsbestyrkande
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KS $ 54 Dnr 20201

Coronainformation
Kommunledningen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Länet:

Köping:

18 konstaterat smittade
2 smittade via samhällsspridning
1 person på sjukhus

Verksamheter och personalfü rsörj ning fungerar enligt normala rutiner.
10-20 % sjukfranvaro.
Hemundervisning i gymnasiet - hart tryck på utbildningsftirvaltningen och
kommunikation.
Förbereder für eventuell ståingning av grundskola och ft)rskola.
Kontinuitetsplanering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$ss Dnr20201123

Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal
Arbetsgivama inom kommun- och regionsektorn har ett såirskilt ansvar ftir att upprätthålla
viktiga samhällsfunktioner, såsom sjukvård, kommunikationer och annan samhällsservice
samt att skydda medborgama.

Med erfarenhet fran tidigare krissituationer har det blivit tydligt att befintliga kollektiv-
avtal ar otillräckliga vid kris-/nödsituationer.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunala ftiretagens arbetsgivar-
organisation (Sobona) träffade den 28 juni 2019 Overenskommelse om Krisldgesavtal
med Svenska Kommunalarbetarefürbundet, OFRs fürbundsområden Allm¿in kommunal
verksamhet och Akademikeralliansen och till Akademikeralliansens anslutna
riksorganisationer samt med Brandmännens Riksfü rbund.

Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet beträffande arbetsskyldighet,
arbetstid och villkor i övrigt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att teckna kollektivavtal - LOK Krislägesavtal i lydelse från I juli2019 med berörda
arbetstagarorgani sationer

samt att uppdra till personalchef att teckna avtalen.

Protokollju Utdragsbestyrkandesrgn
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Datum

2020-03-19

S 38 Motion, ompröva beslutet om kommunalt VA till Norr Mälarstrand

Ja : Bifall till arbetsutskottets forslag om avslag av motionen

838
1 (1)

ó

d
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q
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_g

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
n.ee€r€khffd s
Annika Duàn S X
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Ola Saaw M X
eunverS¡aæ M
Andreas Trygg V X
Iván Czitrom L X

e
Maria Liliedahl SD X
Göran Eriksson SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
Börie Eriksson S X
Sl¿zia€e+ani s
Ðavid+utström s
A.nnaÆ,rikseen s
Fi¡rcr+d€+e s
Mats Lindgren M X
¡enetaSe+l¡elm M
SaraSitiUlem V
Kad+nes+rttm L
Anna-Carin Ragnarsson KD X
P€r+nderss€n sÐ
ffi SÐ
Jehan+ilander sÐ

I 3 2 t

Nej : Bifall till motionen.

Senast ändrat: 2020-03-1 I
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Ang motion om att ompröva beslutet om kommunalt VA för Norr
Mälarstrand i Köping

Jag vill påminna om att regeringen efter sommaren kommer att presentera en proposition

utifrån Anders Grönvalls utredning som bl a föreslår avskaffande av den kommunala

tvångsanslutningen till förmån för flexibla lösningar med ändamålsenliga teknikneutrala
lösningar.

Därför är det rimligt att kommunen inväntar den nya lagstiftningen.

När det gäller Maria Liljedahls motion föreslår hon att beslutet frân 24 feb 2014 om

kommunalt VA för Norr Mälarstrand rivs upp.

Vitycker det är rimligt att kommunen river upp detta beslut i avvaktan på att regeringen är

på väg att presentera ett lagförslag efter sommaren.

Därför yrkar jag bifall till motionens två första att-satser, dvs

att beslutet om kommunalt VA till Norr mälarstrand rivs upp samt

att en ny utredning görs för att ta fram bästa möjliga lösning för fastighetsägarna till en

rimlig kostnad.

Köping den L9 mars 2020

tfimu^,rftnntn l^øA
Anna-Cariñ Ragnarssod

t\frÁVrr{\
(KD)



OMPRÖVA BESLUTET OM KoMMUNALT vA RÖRANDE NoRR MÄLARSTRAND

Liberalerna lägger ner rösten.
Vi anser inte att beslutet om kommunalt VA till Norra Mälarstrand skall rivas upp. Men vi vill
framfür följande synpunkter varför vi lägger ner våra röster.

Då särtaxa kan bli dyrare für brukarna anser vi inte att det är lämpligt att tillämpa.

1. I Juli 2019 lämnade Anders Grönvall (S) utredning till regeringen om hur kommuner ska
hantera enskilda avlopp. Den utredningen kommer troligen att behandlas i år. Därftir
menar vi att det kan vara på sin plats att awakta regeringens beslut gällande denna
utredning.

2. Vi vill även se dagsaktuella kostnader für dragning i Mälaren innan vi anser att vi kan
beslut om att påbörja arbetet med dragningen i Mälaren.

I Iván
Liberalerna i Köpings kommun


