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SAM MANTNROCS PROTOKOLL
Datum

2020-r2-t0

KS $ 199
Ks au 5 327 Dnr 20201

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

Föreligger ftirslag till koncernbildning av Köpings kommuns helägda bolag med
ftirslag till bolagsordning ftir nytt moderbolag.

Syftet med koncernbildningen tir främst att skapa bättre ftirutsättningar ftir att leda,
styra och kontrollera bolagen i koncemen. Koncernbildningen fürväntas tydliggöra
ägarrollen och ge en ftirstärkt ägarstyrning samt skapa bättre möjligheter ft)r en mer
samordnad och samlad hantering av bolagen, vilket medftir ökade möjligheter till
effektivisering, samverkan, transparens och stärker kommunkoncernen langsiktigt
finansiellt.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslå kommunfu llmäktige

att ställa sig positiv till en koncernbildning och bilda ett koncernbolag, Köping Rådhus AB,
från och med202l-01-01

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 ftirslag på bolagsordning ftir Köping Rådhus AB
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett fürslag på ägardirektiv och
arvodesbestämmelser ftir beslut i fullmdktige ifebruari2}2l
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

KS $ 200
Ks au $ 329 Dnr 20201

Taxor för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2021
Kommunfullmfütige beslutade 2020-11-30 att godkåinna överlåtelseavtal mellan
Köpings kommun och Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund (MBR), att gälla fran
och med den 1januari2}2l, vilket inneb¿ir att kommunens räddningstjänstverksamhet
överftirs till MBR 2021-01-01.

Inftir inträde i MBR behöver Köpings kommun också ta beslut om MBR:s taxor 2021.
Förslag till taxor ft)religger.

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

Protokollj*"ryi sign
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Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande ft)rslag till taxor inom Mälardalens Brand- och Räddningsfürbund,2y7l
samt att ge Mälardalens Brand- och Räddningsfürbund rätt att årligen justera taxan enligt
SKR:s prisindex für kommunal verksamhet, pKV.

KS $ 201
Ks au g 338 Dnr 20201

Justering i plan- och bygglovstaxan förantedd av Skatteverkets ändrade
reg¡er för mervärdesskatt
Enligt Skatteverket ska mervärdesskatt tas ut ftir tjänster som inte anses vara myndighets-
utövning.

Utstakning och framtagande av nybyggnadskartor har tidigare bedömts som myndighets-
utövning, varftir ingen mervåirdesskatt har tagits ut. Enligt Skatteverket framkommer det nu
att utstakning och ftamtagande av nybyggnadskartor inte utgör myndighetsutövning, varftjr
mervärdesskatt på dessa tjänster nu bör tas ut.

Samhällsbyggnadsnämnden ftireslår att ftiljande justering görs i gällande taxa;

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

- Avgift fÌir utstakning kompletteras med: "Moms25 o/otillkommer".

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att justera plan- och bygglovstaxan enligt ftireliggande ftirslag.

KS $ 202
Ks au $ 332 Dnr 20201

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

- Med helhetssyn utreda behov och möjligheter für utveckling av Kristinelunds sportfÌilt.

Samhällsbyggnadsfürvaltningen har tillsammans med kultur- och folkhälsofürvaltningen
låtit genomftra ftireliggande utredning.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmtiktige

att godkänna ftireliggande fiirslag till utformning av Kristinelunds sportfÌilt ftir att användas
som inriktning ftir framtida planering och utveckling av sportfriltet

samt att fürklara det särskilda uppdraget utftirt och slutredovisat.

sign

FW
Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-12-10

KS $ 203
Ks au $ 320 Dnr 20191488

Medborgarf<irslag - En cykelpump på torget i Kolsva
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 attremittera medborgarft)rslaget till tekniska
kontoret, nuvarande Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

Arbetsutskottet beslutade 2020-10-20 att återremittera ärendet till Västra Mälardalens Energi
och Miljö AB ftir komplettering.

Kompletterat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftjrklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ñreliggande yttrande.

KS $ 204
Ks au $ 321 Dnr20201489

Medborgarförslag - Farthinder på Lötgatan eller avstängning
Linda Nilsson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kom-munen
sätter upp farthinder på Lötgatan utanftir Scheeleskolan, alternativt stänger av gatan
mellan Scheelegatan och Borgmästaregatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget för behandling
samt remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-10-20 att remittera medborgarfiirslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

sProtokol
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Medborgarförslag - Gång- och cykelväg till BIG lnn-området
Håkan Lövling har låimnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
iordningsställer en gang- och cykelväg mellan Åkervägen och BIG INN-området.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att ta upp medborgarftirslaget f<ir behandling
samt remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet be slut ade 2020 - | 0 -20 att remittera medborgarftirslaget ti ll Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarft)rslaget.

KS $ 20s
Ks au ç 322

KS $ 206
Ks au $ 335

Dnr 2020/493

Dnr 2020170

Med borgarförslag - öka sä kerheten vid övergån gsstäl Iet Nyckel bergs-
vägen/Agärdsgatan
Joel Pennerborn har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att öka säkerheten vid
övergångsstället Nyckelbergsvägen/Ågärds gatan.

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 ftjr yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets florslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftreliggande yttrande.

KS $ 207
Ks au $ 331 Dnr 20201

Verksam hetsplan 2021 lör kommunstyrelsen
Förslag på verksamhetsplan für kommunstyrelsen 2021 ftreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna ftireliggande fÌirslag till verksamhetsplan ftir kommunstyrelsen 2021

rK
Utdragsbestyrkandesrgn
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Datum

2020-12-t0
Kommu n

KS $ 208
Ks au 5 342 Dt:l. 2020ltlt

Driftbudgetuppföljning efter november månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
november månads utfall ñreligger.

Efter elva månader berfünar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets slut
på 17,6 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

KS $ 209
Ks au $ 328 Dnr 20201

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

Föreliggande ftirslag till Krisledningsplan, tidigare benÊimnd Krishanteringsplan, ska
användas när Köpings kommun riskerar att drabbas av en samhällsstörning/extra-ordinär
händelse.

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 kommunfullmdktig e 201 6-10-3 l, $ 1 I 7.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande fürslag till Krisledningsplan ftir Köpings kommun, vilken ersätter
tidi gare, av kommunfullmeikti ge, antagen Kri shanteringsplan.

Protokolljustgrç(nas
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KS $ 210
Ks au $ 334 Dm 2020l

I ntern kontrol I plan 2021, komm 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
- Direktupphandling

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
Kommunstyrelsen beslutar

att anta ftireliggande ft)rslag till kommungemensamma internkontrollpunkter 202I

samt att anta ftireliggande ftirslag till internkontrollpunkter 2021für kommunstyrelsen.

KS $ 211 Dnr 20201

Avsägelse/kompletteringsval, arbetsutskottet, förhandlingsdelegationen,
kommunala handikapprådet, strategisk regional beredning
Elizabeth Salomonsson avsäger sig nedanstående uppdrag från och med den 1 januari 202I;

- Ledamot och ordftirande i kommunstyrelsens arbetsutskott
- Ledamotiftjrhandlingsdelegationen
- Ledamot och ordft)rande i kommunala handikapprådet
- Ledamot i Strategisk regional beredning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, från och med den 1 januari 2021,

att utse Annika Duàn till ledamot och ordfürande i kommunstyrelsen arbetsutskott

att utse Jonny Clefberg till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

att utse Annika Duan till ledamot i ftirhandlingsdelegationen

att utse Annika Duan till ledamot och ordforande i kommunala handikapprådet

samt att utse Annika Duàn till ledamot i Strategisk regional beredning

Protokol srgn

çk
Utdragsbestyrkande
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KS $ 212 Dnr2020l

Val av ombud vid bolagsstämmor mm 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att utse ombud for 2021enligt särskild ftirteckning.

Förteckning, se bilaga under ç 212.

KS $ 213

Rättegån gsfu I I makte r 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att fiir 2021 utfarda fullmakt ftir Sara Schelin, med Karin Sandborgh Taylor som ersättare,
att själv eller genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar ftira kom-
munens talan och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och
övriga myndigheter.

KS $ 214

Fulf makt att föra talan i folkbokför¡ngsärenden m m 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att lor 2021 utfarda fullmakt für Sara Schelin och Karin Sandborgh Taylor attvar ftir sig
ftlra och bevaka kommunens talan i folkbokftiringsärenden m m.

KS $ 2ls

Fullmakt att föra talan i mål angående fordringar,2021
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 202l utflarda fullmakt ftjr Annelie Pettersson, Ann-Cathrin Björkrot, Sirpa
Järvenpää och Karin Sandborgh Taylor attvar ftir sig füra och bevaka kommunens talan i
mål angående fordringar.

KS $ 216

Lå neförbi ndelser, bemy nd ig ande 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att für 2021bemyndiga Annelie Pettersson med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på
kommunens vägnar underteckna ftirbindelser ftir upptagande av beslutade lån.

Protokol .""'gri srgn

f/LYrl
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2020-t2-t0

KS $ 217

Servituts- och nyttjanderättsavtal, bemynd i gande 2021
Kommunstyrelsen be slutar

att ftir 2021bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare att på kommunens
vägnar underteckna beslutade kontrakt om servitut och nyttjanderätt avseende mark tillhörig
Köpings kommun.

KS $ 218

Köpe- och marköverföringshandlingar, bemyndigande 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att ftjr 2021bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare att på kom-
munstyrelsens vägnar utfÌirda och underskriva erforderliga köpebrev, köpehandlingar och
överenskommelser om fastighetsreglering beslutade av kommunfullmåiktige, eller med stöd
av kommunfullmäktiges bemyndigande beslutade, köp, ftlrsäljningar och överftiringar
genom fastighetsreglering av j ord och fastigheter.

KS $ 219

Tomträttskontrakt, bemynd i g ande 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2021bemyndiga Gun Törnblad med Mikael Norman som ersättare att på
kommunstyrelsens vägnar utftirda och underskriva kontrakt rörande tomträtt.

KS $ 220

Borgen på byggnadskreditiv och övriga borgensåtaganden, bemyndigande
2021

Kommunstyrel sen beslutar

att ftlr 2021bemyndiga Annelie Pettersson med Ann-Cathrin Björkrot som ersättare att på
kommunens vägnar teckna borgen på byggnadskreditiv och lan fiir dels bostadsftirsörjning
och dels samlingslokaler

samt att likaledes for 2021bemyndiga Annelie Pettersson med Ann-Cathrin Björkrot som
ersättare attpâ kommunens vägnar teckna borgen på övriga av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen beslutade borgensåtaganden.

srgnProtokol

FK
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2020-12-10+

KS $ 221

Bemyndigande för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att på
kommunens vägnar utfärda och underteckna avtal, överenskommelser och
andra handlingar under 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att ftir 2021bemyndiga kommunstyrelsens ordfürande, Annika Duàn, med kommun-
styrelsens vice ordförande, Roger Eklund, som ersättare, attpäkommunens vägnar utfÌirda
och underteckna avtal, överenskommelser och andra handlingar som grundar sig pä av
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fattade beslut.

KS 222

övriga avtal och överenskommelser, bemyndigand e 2021
Kommunstyrelsen beslutar

att för 202I bemyndiga Sara Schelin med Karin Sandborgh Taylor som ersättare att på
kommunstyrelsens vägnar utfürda och underskriva övrigaavfal och överenskommelser som
grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfull-
mäktige fattade beslut.

KS $ 223

Fi rmateckning 2021, bemynd i gande
Kommunstyrelsen beslutar

att, ftir de sammanhang dåir begreppet firmateckning används, under 2021bemyndiga
kommunstyrelsens ordfürande Annika Duàn, kommunstyrelsens vice ordfürande Roger
Eklund, kommunchef Sara Schelin och ekonomichef Annelie Pettersson att två i ftirening
teckna kommunens firma.

KS $ 224 Dnr 20201135

Delegations ra pport - Sam häl lsbygg nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens
markenhet under oktober 2020 foreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

rotokolljuster¡ç¡fas
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2020-12-r0+

KS $ 225 Dnr 20201119

lnformation om coronapandemin
Regionalt

56 smittade på sjukhus,4 pä intensiwårdsavdelning.
Förhoppningsvis en utplaning i smittläget (möjligtvis en nedåtgående trend)
Vaccination: samordning och logistikplanering påbörj as.

Egenprovtagning: utökning av kapaciteten
Restriktioner fram till trettonhelgen.
Befarar en tredje våg hösten 202I.

Köping

Smitta i verksamheten inom flera ftirvaltningar och bolag.
Personalftirsörj ningen fungerar.
God tillgång till skyddsmateriel.
Bra samarbete med smittskydd.

Näringslivet lokalt
Arbetslösheten ligger högt, men minskar.
Antalet varsel ökade i november jämñrt med oktober
Ingen ökning av konkurser.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 226

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan, arbetsutskottets protokoll från den 17 och 24 november 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Avslutning
Ola Saaw tackar Elizabeth für hennes insatser som kommunstyrelsens ordftirande under
åren 1986-2020. Ola ftirtaljer några anekdoter och överlämnar en sammanställning
tidningsurklipp och blommor.

Elizabeth tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän für ett gott samarbete under hennes
år som kommunstyrelsens ordftirande och avslutar für sista gången kommunstyrelsens
sammanträde.

Protokollju srgn
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Elizabeth Salomonsson - sista klubbslaget som kommunstyrelsens ordförande

srgn
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