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SAM MANTRADES PROTOKOLL

röprNcs KoMMUN

Datum

2020-09-08
Kommunsfurelsens arbetsutskott

216

Ks au $

Dnr2020l

Pensionsbestämmelser OPF-KL 18 - bestämmelser om omställningsstöd
och pension till förtroendevalda
Föreliggande OPF-KLl8 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familj eskydd ftir ftirtroendevalda.

OPF-KL 18 ersätter OPF-KL 14 som antogs av fullmäktige2013-12-16.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta
a,tt arfia bestämmelser om omställningsstöd och pension

att gälla från och med den

217

Ks au S

till

förtroendevalda, OPF-KL 18,

1 januari 2020.

Dnr 20201

Lokalt kollektivavtal KOM-KR, kompetens och omställningsavtal
Sveriges Kommuner och Regioner har träffat kompetens- och omställningsavtal ftir
arbetstagare med anställning enligt HÖK med tillhörande AB samt branchavtal tecknade
av Sobona där så särskilt anges.

Avtal med bilagor återf,rnns på:
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/kompetensochomstallningsavtal.2
665.html
Målsättningen med avtalet åir att genom ftirebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska fiirmåner, med utgångspunkt i verksamhetens behov av
kompetensfiirsörjning trygga arbetstagarens möjlighet till fortsatt arbete. Detta genom
att skapa förutsättningar ftir kompetensutveckling under hela arbetslivet.

Kommunen füreslås anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med ftireliggande utformning och innehåll (enligt bilaga 5 till KOM-KR).

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med ftireliggande utformning och
innehåll.

P r otoxotrtustïJ",

j''n'K

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRROCSPROTOKOLL

röprNcs KoMMUN

Datum

2020-09-08
Komm

u

nstyrelsens

Ks au $

a

rbetsutskott

218

Dm20171357

Antagande av detaljplan för del av Sjötullen 1:2 m fl i Köpings tätort
Arbetsutskottet beslutade 2017-04-25 att uppdra
detaljplan ftlr del av Sjötullen 1:2 m fl.

till

stadsarkitektkontoret att upprätta

En ny detaljplan har tagits fram für del av fastigheten Sjötullen med flera i syfte att
möjliggöra industriändamål på platsen.
Planen är framtagen med utökat planftirfarande då en miljökonsekvensbeskrivning
krävts.
Följ ande dokument ftireli gger:

-

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-18
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
miljökonsekvensbeskrivning

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att anta ftireliggande detaljplan ftir del av Sjötullen l;2 m fl i Köpings tätort.

Ks au $

219

Dnr2020l

översyn av reglementen, information
Kommunledningsftirvaltningen informerar vid sammanträdet om pågående översyn
av kommunens reglementen.

Tidplan:

Reglementen - klara ftir beslut i kommunfullmäktige i oktober
Delegationsordningar - klara ftir beslut ft)re årsskiftet

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign

,tl

Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN

SAM MANTNNOTSPROTOKOLL
Datum

2020-09-08

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au 5

220

Dnt 20201

Utredning avseende kommunens lokalförsörining och fastighetsförvaltning med förslag till organisationsförändring
Köpings kommun har genom konsultfüretag genomfört en översyn av kommuns
fastighetssamordning samt organisering och ansvarsftrdelning av lokalförsörjning
och ftirvaltning inom kommunen inkl helägda kommunala bolag. Konsulten har
kommit fram till två alternativa ft)rslag på ftirändring. Konsultrapport föreligger.
Kommunledningsftirvaltningen förespråkar alternativ 2, där fastighetsstrateg som ska
arbeta med ett helhetsperspektiv avseende den långsiktiga strategiska planeringen av
mark-, lokal- och fastighetsbehovet är centralt placerad och skild från övriga
funktioner.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att organisationsft)rändring avseende lokalförsörj ning och fastighetsförvaltning
genomftirs enligt altemativ 2.

Ks au $

221

Dnr2020l

Elit- och marknadsföringsbidrag, Köpings Basket
Köpings Basket har i skrivelse till Köpings kommun ansökt om elit- och marknadsftiringsbidrag ftir säsongen 2020-202L Köpings basket uppger att de behöver det
elitbidrag om 3 prisbasbelopp som är möjligt samt ytterligare ett marknadsföringsbidrag.
Kommunen kan ingå samverkansöverenskommelser med ftireningar verksamma i
kommunen. Den maximala summan kommunen kan bevilja vid varje särskilt avtalstillftille är tre prisbasbelopp, vilket är 2020 motsvara 141 900 kr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att erbjuda Köpings Stars att ingå samverkansöverenskommelse om tre prisbasbelopp ftirutsatt att de spelar i Svenska basketligan säsongen 2020-2021
att uppdra till kommunchef att teckna samverkansöverenskommelssn med Köpings
Stars, och i detalj reglera innehåll och motprestationer i avtalet
samt att erbjuda Köpings basket möjlighet att ansöka i förskott ftir säsongen2}2l2022 med återbetalningskrav i de fall laget inte spelar i Svenska basketligan
säsongen 2021-2022.

Protokollj

*'"(ffij"'n"6

Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-09-08

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au

S

222

Dnr 20201

SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken

uppföljning, yttrande

-

Stärkt samordn¡ng och

Köpings kommun har beretts tillftille attyttra sig över SOU 2020:27,Högre växel i
minoritetspoilitiken.
Betänkandet kan laddas ned från regeringskansliets webbplats, www.regeringen.se

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till yttrande ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens lorslag till yttrande

Ks au ç

223

Dnr 20201

Goronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i coronapandemin vid sammanträdet
Fortsatt lugnt läge. Få smittade inom organisationen. God tillgång
material. Svag påverkan inom verksamheterna.

till

skydds-

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç

224

Dnr 20201

Ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund med
ti I I h ö ra n d e öve rl åtelseavta l, re m ¡ssyttra n de
Köping, Arboga och Kungsörs kommun har genom direktionen ftir Västra Mälardalens Kommunalftlrbund har under 2019 framfiirt önskemål om inträde i
Mälardalens Brand- och Räddningsft)rbund, MBR, gällande räddningstjänsten i
respektive kommun.
Förslag till ny fürbundsordning ftir MBR med tillhörande överlåtelseavtal har
översänts till Köping, Arboga och Kungsör på remiss.

Kommunledningsftirvaltningens forslag till remissvar füreligger.

Beslut
Arbetsutskottet fnireslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom kommunledningsforvaltningens ftirslag till yttrande.
Protokollju

sign

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRAOESPROTOKOLL

KOPINCS KOMMUN

Datum

2020-09-08

ì
l

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au ç 225

Rekommendation för styrelse och nämnder
Med anledning av coronapandemins utbrott rekommenderades styrelse och nämnder att
minimeras antalet deltagare bl a genom att endast ordinarie ledamöter (eller dess
ersättare) deltog vi sammanträdet samt ersättare från partier som inte hade representation bland ordinarie ledamöter.
Folkhälsomyndigheten börj ar nu lätta på rekommendationema.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-27 att rekommendera styrelse och nämnder att
tillåta full närvaro på sammanträdena under fürutsättning att tillräcklig stor lokal nyttjas
och att sammanträdet anordnar på sådant sätt att rekommenderade avstånd kan hållas.
Förslag

till rekommendationsskrift ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att anta ftireliggande rekommendationer från och med oktober 2020 med vid sammanträdet redovisade j usteringar.

Ks au 5

226

Drr

20201

Mälarenergi Elnät, information
Ekonomichefen informerar om ny reglering2020-2023, fürslag pänyaägardirektiv
och dess konsekvenser für kommunen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au ç

227

Dnr 20201

Hamninformat¡on, upphandling
Tekniska chefen informerar om genomförd upphandling av muddring i Köpings
hamn.

Tilldelad entreprenör: PEAB

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

srgn

Utdragsbestyrkande
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