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Budget 2021, Köpings kommun
Nämnders, fürbunds och revisionens ftirslag till budget for 2021ftirelåg inftir
budgetberedningen i oktober 2020.

Arbetsutskottet beslutade 2020-11-10 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag till beslut.

Till kommunstyrelsens sammanträde har fürslag till budgetramar 2021 inkommit från
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna samt gemensamt budgetftirslag från
Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ola Saaw, med stöd av Carl-Inge Westberg,
Andreas Trygg, Annika Duà,n, Börje Eriksson, Elizabeth Salomonsson, Gunvor Sharp,
Jonny Clefberg och Iván Czitrom, bifall till socialdemokraternas, moderaternas,
vänsterpartiets och liberalernas gemensamma budgetftirslag.

Jenny Adolphson yrkar bifall till centerpartiet budgetftirslag.

Maria Liljedahl yrkar, med stöd av Fredrik Andersson och Göran Eriksson, bifall till
sverigedemokraternas budgetftirslag.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon hnner social-
demokraternas, moderaternas, vänsterpartiets och liberalernas gemensamma budgetftirslag
for 2021 antaget.

Beslut
Kommunstyrelsen ftire slår kommunfullmäkti ge be sluta

att fastställa budgetramar ftir 2021 enligt gemensamt ftirslag fran socialdemokraterna,
moderaterna, våinsterpartiet och liberalerna

att i samtliga nedanstående att-satser angivna fiirändringar gäller från och med 1 januari
202I om annat inte anges

att fastställa den kommunala skattesatsen tíll 22,1 6 kronor

att anta justering av taxor och avgifter i budget 202I enligt kommunstyrelsens ftirslag i
ftireliggande saÍrmanställning

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta att de, per den 3l december 2020kvar-
stående medlen får ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel får överftiras till 2021.
Detta under fiirutsättning att anslagsbehov fiir avsett ändamål kvarstår och att surnman av de

totala ombudgeterade medlen ej överstiger 0,5 miljoner kronor

att medge kommunstyrelsen att av anslag ftir ofürutsedda behov anvisa högst 100 000 kr ñr
varje särskilt andamål

att kommunstyrelsen under är 2021, har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under är 2021samt ej verkställd men beslutad upplåning, med totalt 300 miljoner kronor

att kommunstyrelsen under 2021, har rätt att omsätta lån, dvs lana upp belopp motsvarande
belopp på de lån som ftirfaller till betalning under 2021 - 2022
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att såsom für egen skuld under 2021ingå borgen för Köpings Bostads AB:s låneftirplik-
telser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 840 Mkr, jåimte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lanebelopp

att såsom ftir egen skuld under 202I ingå borgen för Köpings Kabel-TV AB:s låneftir-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 43 Mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beråiknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp

att såsom ftir egen skuld under 202I ingå borgen för Västra Mälardalens Energi och Miljö
AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 705 Mkr, jåimte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp

att såsom für egen skuld under 2021ingå borgen för Mälarhanìnar AB:s låneftirpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr, jämte därpå löpande råinta och kostnader.
Det totala högsta lanebeloppet skall beråiknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lanebelopp

att såsom ft)r egen skuld under 2021ingå borgen för Vafab Miljö Kommunalftirbunds
låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 53 Mkr, jämte därpå löpande råinta

och kostnader. Det totala högsta lanebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lanebelopp

att såsom ftir egen skuld under 202I ingãborgen för Västra Mälardalens Kommunalfor-
bunds låneftirpliktelser upp till en total del av ett högsta lånebelopp om 45 Mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lanebelopp

att ftir budgetåren 2020-2024 beståimma beloppsramen ftjr leasingfinansiering till totalt 30 Mkr

att ftir budgetåret 2021 fastställa en kostnadsram ñr köp av fastighet eller fastighetsdel som
avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 Mkr

att ftir budgetåret 2021 fastställa en kostnadsram ftir överlåtelser av fastighet eller fastig-
hetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 Mkr inklusive värdet av eventuella
tomträttsupplåtelser

att ftir attha beredskap att möta konjunkturftiråindringar och ändrade ftirutsättningar, skall
Köpings kommuns ekonomiska resultat for 2021, motsvara 0,5 yo av totala skatteintäkter
och statsbidrag

att fastställa utvecklingsmål gällande for 2021 i enlighet med beslut om Mål ftir Köpings
kommun 2020-2027, enligt fullmäktigebeslut 2019-12-16 $ 153

samt att i övrigt godkåinna det framlagda ftirslaget till budgetramar for 2021och ekonomisk
plan ftir ären2022 -2023 i sin helhet

Maria Liljedahl, Göran Eriksson och Fredrik Andersson reserverar sig mot beslutet till
ft)rmån ft)r Sveri gedemokraternas budgetftirslag.

Jenny Adolphson reserverar sig mot beslutet till ftirmån ftir centerpartiets budgetftirslag.
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Atertagande av rädd n i n gstjänstverksam het från Västra Mä lardalens
Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) bildades 2004 som ett Räddnings-
tjänstftirbund. Förbundet ombildades under 2006 däytterligare en fürvaltning med olika
verksamheter inom administration tillkom samt20l2 då Surahammars kommun tillkom.

I december 2019 beslutade direktionen i VMKF att genom avtalssamverkan köpa chef-
och ledningsstöd av Mälardalens Brand- och Räddningsft)rbund (MBR) från och med
1 januari 2020.Intentionen i avtalet var att fürbereda ftjr ett samgående från och med
I januari 2021.

Mälardalens Brand- och Räddningsfürbund har sedan genomfürt och överlämnat en
utredning till Västra Mälardalens kommunalftirbund (VMKF). Utredningen beskriver
lämpliga ambitionsalternativ ftir räddningstjänsten samt det medlemsbidrag till MBR
som ska täckas av medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

Genom ett samgående med MBR erhålls en resursstark utryckningsorganisation med
korta insatstider och god ftirmåga für vardagshändelser i alla ingående kommuner. För
större och komplexa olyckor samarbetar MBR med Eskilstuna, Strängnäs och Flen i
ledningsorganisationen Räddsam Mälardalen.

Då ett kommunalfürbund juridiskt inte kan överlämna en verksamhet till ett annat
kommunalftirbund behöver respektive kommun besluta om ett återtagande av den
berörda verksamheten. Kommunen kan därefter fatta beslut om att ingå i ett annat
kommunalft)rbund.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmåiktige

att Köpings kommun återtar räddningstjåinstverksamheten från Västra Mälardalens
Kommunalftirbund från och med 1 januari202l

samt att beslutet gäller under ftirutsättning av att övriga medlemskommuner i Västra
Mälardalens Kommunalftirbund fattar likalydande beslut.

srgnProtokollj Utdragsbestyrkande
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Avtal om överlåtelse av kommunens räddningstiänst till Mälardalens Brand-
och Räddningsförbund samt förbundsordning för Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund
I december 2019 beslutade direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
att genom avtalssamverkan köpa chef- och ledningsstöd av Mälardalens Brand- och
Räddningsftirbund (MBR) under 2020.Intentionen i avtalet var attfürbereda ftir ett

samgående från och med l januari 202I.

Mälardalens Brand- och Räddningsftlrbund (MBR) har under 2020 genomftirt och över-
låimnat en utredning till Västra Mälardalens kommunalftirbund (VMKF). Utredningen
beskriver lämpliga ambitionsalternativ ft)r räddningstjänsten samt det medlemsbidrag till
MBR som ska täckas av medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

Mot bakgrund av ovanstående har MBR inkommit med en begäran om beslut i ärendet om
ny ftirbundsordning ftir MBR samt tillhörande överlåtelseavtal. Förbundsordning och över-
låtelseavtal har tagits fram av MBR:s tjänstemåin och dokumenten har omarbetats efter
inhämtande av synpunkter från berörda kommuner, samt en juridisk granskning utftird av

PwC.

Föreliggande ftirslag har antagits av MBR:s direktion den22 augusti 2020. Ny ftirbunds-
ordning ska beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige, nuvarande och nya
medlemmar innan november månads utgång für att ftirbundet ska kunna träda ikraft den

1 januari 2021.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ftirslag till överlåtelseavtal mellan Köpings kommun och
Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund, att gälla fran och med den I januari202l

att godkänna ftireliggande ftirslag till fiirbundsordning ftir Mälardalens Brand- och
Räddningsftirbund, att gälla från och med den I januai202l

samt att beslutet gäller under ftirutsättningav aÍt ftirbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.
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Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund
Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF)
överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund (MBR) från och med l januari 2021,
behöver gällande styrdokument für VMKF revideras.

Berörda dokument:
- F ö r bunds or dning för Vristr a Mcil ar dal ens kommunalfùrbund
- Fördelningstal ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund.
- Reglemente ñr direktionen i Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Revisionsreglemente ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund

Föråindringen i ftireliggande fürslag till reviderad forbundsordning är att räddnings-
tj änstverksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftirändringar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande ft)rslag till ftirbundsordning ftjr Västra Mälardalens
Kommunalftirbund, att galla från och med den I januari202l

samt att beslutet gäller under fürutsättningav att ftirbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

KS $ 173

Ks au $ 301 Dnr 20201566

Fördel n i n gstal för Västra Mälardalens Komm u nalförbu nd

Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalfürbund (VMKF)
överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund (MBR) från och med l januari 2021,
behöver gällande styrdokument flor VMKF revideras.

Berörda dokument:
- Förbundsordning für Västra Mälardalens kommunalftirbund
- I,'ör de lnings t al þr Västr a Mcil ar dal ens kommunalfi)rbund.
- Reglemente ft)r direktionen i Västra Mälardalens kommunalft)rbund
- Revisionsreglemente ftjr Västra Mälardalens kommunalftirbund

Förändringen i foreliggande ftirslag till nya ftirdelningstal är att räddningstjänst-
verksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftirändringar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fastställa foreliggande ftirslag till ftirdelningstal ftir Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund, att gãIlafrån och med I januari 202I

samt att beslutet gäller under förutsättning av atl" ftirbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

gn UtdragsbestyrkandeslP
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Reglemente för direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund
Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalfiirbund (VMKF)
överlåts till Malardalens Brand- och Räddningsftirbund (MBR) från och med l januari 2021,
behöver gällande styrdokument für VMKF revideras.

Berörda dokument:
- Förbundsordning ftir Västra Mälardalens kommunalfiirbund
- Fördelningstal ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund.
- Re gl e m e nt e Jör dir e kt i o ne n i V ri s tr a Mcil ar dal e ns ko mmunalfr; r b und
- Revisionsreglemente für Västra Mälardalens kommunalftirbund

Förändringen i ftireliggande ftirslag till Reglemente für direktionen är att räddnings-
tjänstverksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftiråindringar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fastställa ftireliggande ft)rslag till nytt reglemente ftir direktionen i Västra Mälardalens
Kommunalftirbund, att gälla från och med den I januari202l

samt att beslutet gäller under ftirutsättning av att fürbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

KS $ 174
Ks au $ 302

KS $ r7s
Ks au $ 303

Dnr 20201567

Dnr 20201568

Revisionsreg lemente för Västra Mälardalens Kom m u nalförbu nd
Då räddningstjänstverksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalfürbund (VMKF)
överlåts till Mälardalens Brand- och Räddningsftirbund (MBR) från och med l januari 2021,
behöver gällande styrdokument für VMKF revideras.

Berörda dokument:
- Förbundsordning ftir Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Fördelningstal ftir Västra Mälardalens kommunalftjrbund.
- Reglemente ftir direktionen i Västra Mälardalens kommunalftirbund
- Rev i s i o n s r e gl e m e nt e fo r Vd s tr a Mril ar dal e ns ko mmunalför b und

Förändringen i ftireliggande ftirslag till Revisionsreglemente ar att räddningstjänst-
verksamhetens områden utgår samt mindre redaktionella ftir¿indringar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att fastställa ftireliggande ftirslag till nytt Revisionsreglemente ftir Västra Mälardalens
Kommunalftirbund, att gälla från och med den I januari202l

samt att beslutet gäller under fürutsättning av att florbundets medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

"rWP Utdragsbestyrkande
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Kvittningsemission av förlagslån för Mälarenergi Elnät AB
Mälarenergi Elnät AB har fatt ftirändrade ekonomiska ft)rutsättningar med anledning av
skärpt reglering av elnätsavgiftema. Det får till frljd att bolagets intåikter och resultat
minskar. Soliditeten riskerar att sjunka till en allt ftir låg nivå och under ägarnas krav.

Köpings kommun har en fordran (ftirlagslån) på Mälarenergi Elnät AB som uppgar till
88,2 mnkr med en ränta på 10%, vilket innebär att bolaget årligen betalar 8,2 mnkr i råinta

till kommunen.

Förslaget är att genomftira en kvittningsemission av ftlrlagslånet som innebåir att det egna
kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 600 mnkr och att ftirlagslånet i sin helhet
avslutas.

Ekonomisk bedömning ftlreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att uppdra till Mälarenergi Elnät AB att genomfüra en nyemission i form av en kvitt-
ningsemission dåir emissionsbeloppet kvittas mot Köpings kommuns fordran på bolaget.
Kvittningsemissionen ska genomfüras med 17 640 nya aktier till en kurs på 100 kr per aktie,
d v s 1 164 000 kr samt en överkurs om 86 436 000 kr

att ge Köpings kommun godkännande att teckna andel av nyemitterade aktier enligt ovan
som motsvarar Köpings kommuns befintliga ägarandel

att ge Köpings kommun godkännande att göra de justeringar som krävs i befintliga
aktieägaravtal med anledning av nyemissionen

samt att beslutet villkoras av att samtliga ägare i Mälarenergi Elnåit AB tar motsvarande
beslut i respektive kommunfullmäktige.

KS $ 177
Ks au $ 291 Dnr20201552

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB
Nya ägardirektiv ftir Mälarenergi Elnät AB har utarbetats i samverkan med övriga ägare och
bolagets ledning. Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät ABs uppdrag ftir de
kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning. Bolaget bedöms
få tydlighet i vilka frågor de ska prioritera samtidigt som de fär ftirutsättningar für en stark
soliditet och en god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna.

Förslag till nya ägardirektiv ftir Mälarenergi Elnät AB ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att fastställa ftireliggande ñrslag till nya ägardirektiv ftjr Mälarenergi Elnät AB, under
ftjrutsättning att övriga âgare tar motsvarande beslut samt att tidigare beslut och plan om att
genomftira kvittningsemission av ftirlagslån genomfürs som planerat.

Protokollju"wi srgn Utdragsbestyrkande
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KS $ 178

Ks au $ 304 Dnr2020l57l

Aterbetaln¡ng av förlagslån samt inbetalning av kapitalinsats till
Komm un invest Ekonomisk förening
Köpings kommuns ftirlagslån till Kommuninvest Ekonomisk fürening uppgick till
5 000 000 kr. Förlagslånet har nu återbetalats till Köpings kommun på grund av ändrade
villkor. Genom att omedelbart betala tillbaka 5 000 000 kr till Kommuninvest används
det som kapitalinsats och kommunens insatsnivå fram till år 2024 minskar.

Fram till är 2024 kommer insatskapitalet succesivt öka från 900 kr till 1 300 kr per
invånare.

Ekonomisk redovisning ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att Köpings kommun till Kommuninvest Ekonomisk ftirening inbetalar ett insatsbelopp
om 5 000 000 kr.

Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar vidare kommunstyrelsen ftjreslår kommunfull-
mäktige besluta

att godkänna kommunstyrelsens beslut om att Köpings kommun till Kommuninvest
Ekonomisk ftirening inbetalar ett insatsbelopp om 5 000 000 kr

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om, och vidta, åtgärder som krävs ftir inbetal-
ning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk ftirening till följd av ökade krav på
kapitalinsats under ären202l-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per
invånare

samt att bemyndiga kommunstyrelsen att utse ekonomichef att ftir kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt ovanstående
beslut.

KS $ 179
Ks au ç 270 Dm20201513

Reglemente frir gemensam hjälpmedelsnäm nd
Hjälpmedelsnämnden har reviderat sitt reglemente och rekommenderar respektive parts
fullmäktige att godkänna ftirslaget till reviderat reglemente.

Förslag på revidering av Hjälpmedelsnämndens reglemente füreligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att anta ftireliggande florslag till reglemente ft)r gemensam hjälpmedelsnämnd.
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KS $ 180

Ks au $ 273 Dnr 20201488

Medborgarförslag - Trappa till toppen av Ströbohög
Margit Stenman har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
ordnar en trappa till toppen på Ströbohög.

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

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.

KS $ 181

Ks au ç 275 Dnr 20201490

Medborgarförslag - Vägbulor på Barnhemsgatan
Per Magnusson har lämnat in ett medborgarflorslag med önskemål om att kommunen
ordnar vägbulor på Barnhemsgatan mellan Ägärdsgatan och Torggatan für att sänka

hastigheten.

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

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ft)rklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till yttrandet över
medborgarfürslaget "Sänk hastigheten på delar av Barnhemsgatan", dnr 20201261.

KS $ 182

Ks au 5 276 Dnr 20201491

Med borgarförslag - Vi nd kraftverk
Lisa Eriksson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
sätter upp vindkraftverk utmed Ringvägen mellan Bergslagsvägen och Odensvivägen.

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

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarftirslaget.
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xöprNcs KoMMUN

KommunsWrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-tl-t9

KS $ 183

Ks au ç 277 Dnr 20201492

Medborgarförslag - Utegym vid Skoftesta elljusspår
Mats Nilsson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen
uppfnir ett utegym vid Skoftesta elljusspår.

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

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att medborgarft)rslaget får övervägas i samband med budgetarbetet.

KS $ 184

Ks au $ 286 Dnr20201264

Medborgarförslag - elförsörin¡ng av elrullstol/permobil i Köpings
kommun
Ullrich Lütje har lämnat in ett medborgarftirslag med önskemål om att kommunen
ordnar en plats ftir laddning av batterier i elrullstolar/permobiler, t ex på Stora Torget.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till medborgar-
ftirslaget.

Ola Saaw, med stöd av Carl-Inge Westberg och Andreas Trygg, yrkar bifall till
arbetsutskottets fürslag om avslag på medborgarftirslaget.

Ordfüranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner Ola Saaws

m fl yrkande antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarfü rslaget.
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+ KOPINGS KOMMUN
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Dâtum

2020-tt-r9
Kommu lsen

KS $ 18s
Ks au $ 293 Dnr 20181407

Medborgarförslag - upphävande av beslut om inrättande av kommunalt
verksamhetsområde
Anders Segerberg har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunfull-
mäktige upphäver sitt beslut 2016-11-28, $ 131, om inrättande av kommunalt verksam-
hetsområde enligt LAV $ 6 på Norrmälarstrand.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att bordlägga medborgarftirslaget i awaktan på
Kammarrättens dom.

Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 att remittera medborgarforslaget till Västra Mälar-
dalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Maria Liljedahl yrkar bifall till medborgar-
ftirslaget.

Ola Saaw yrkar att medborgarftirslaget ska ftirklaras besvarat med hänvisning till
ftreliggande yttrande, vilket blev arbetsutskottets ftirslag till beslut.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ola Saaw bifall till arbetsutskottets ft)rslag
om att ftjrklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Maria Liljedahl, med stöd av Jenny Adolphson, yrkar bifall till medborgarftirslaget.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner Ola Saaws
m fl yrkande antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara medborgarfürslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Anna-Carin Ragnarsson begär att få sin mening antecknad till protokollet.
Protokollsanteckningen bifogas.
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄOCS PNOTOKOLL
Datum

2020-tr-19+

KS $ 186

Ks au $ 307 Dnr2020llll

Driftbudgetuppföljning efter oktober månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning for Köpings kommun efter
oktober månads utfall ftireligger.

Efter tio månader beråiknar styrelse och nåimnder ett överskott mot budget vid årets slut
på 8,2 Mkr.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets fü rslag beslutar kommunstyrelsen

att godkrinna rapporten.

KS $ 187

Ks au ç 292 Drr 20201553

Avregistrering och slutredovisning av st¡ftelsen Lambert Nilssons m¡nne

Stiftelsen Lambert Nilsson minne har anknuten ftirvaltning, vilket innebär att
kommunstyrelsen åir forvaltare.

Stiftelsen uppkom genom testamente 1950 i syfte att utgöra grundplåt till medborgar-hus
i Köping samt grundplåt till ett ålderdomshem.

Kapitalandelen till medborgahus nyttjades 2004 och resterande medel nyttjades 2015 ftir
att iordningställa utemiljön vid ett av kommunens äldreboenden.

Då stiftelsen idag saknar medel foreslås att en anmälan om avregistrering till Läns-
styrelsen i Stockholm verkställs.

Slutredovisning av Stiftelsen Lambert Nilsson minne, 878500-5482, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen

att annala avregistrering av Stiftelsen Lambert Nilssons minne

samt att godkänna slutredovisningen ftir Stiftelsen Lambert Nilssons minne

Protokollju*'w\ Utdragsbestyrkandesrgn



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-tt-19+

KS $ 188

Ks au $ 280 Dnr2020ll7l

Delegationsrapport - Trafi kmynd ig heten
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom trafikmyndigheten under perioden
2020-07 -01-2020-09-3 0 ftreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 18e

Ks au $ 281 Dnr2020ll35

Delegationsrapport - Sam häl lsbyg g nadsförva ltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens
markenhet september 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 190
Ks au S 282 Dnr 20201112

Delegationsrapport - Kom m u n led n i n gsförvaltn i ngen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsförvaltningen
j uli-september 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljuste Utdragsbestyrkandesrgn



KOPINCS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-rt-t9

KS $ 191 Dnr2020lll9

lnformation om coronapandemi n

Regionalt

Smittan ökar.
Lokala restriktioner gäller till och med 10 december.
42 personer inlagda på vårdavdelning.

Köping
Vëtrd- och omsorg
7 smittade brukare.
2 personal smittade.
Överanställer inftir jul och nyår.

Utbildning
I 9 konstaterat smittade.
Gymnasiet: åtgåirder für att minska trängsel.
Förskolan: ansträngt läge - hög sjukfranvaro (ej coronarelaterad). Om munskydd och visir
ska användas om någon insjuknar under verksamhetstid krävs en utbildningsinsats av ca 420
personal.

Social- och arbetsmarknad
1 personal smittad.

Ovrigt
Omfallsplanering på kort (t o m jul och nyår) och längre (t o m påsk) sikt pågår.

Bra tillgång till skyddsmaterial.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 192

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger für anmälan, arbetsutskottets protokoll fran den 6,13,20 och 27 oktober
samt 3 och 10 november 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.
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rÖpINGs KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Detum

2020-lI-19+

KS $ 193

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige
Föreligger ftir anmälan, protokoll från ungdomsfullmåiktige den 4 november 2020

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 194

Anmälan av protokoll, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Föreligger ftir anmälan, protokoll från direktionen für Västra Mälardalens Kommunal-
ftirbund den 7 oktober 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 19s

Anmälan av protokoll, Strategisk regional beredning
Föreligger ftir anmälan, protokoll fran Strategisk regional beredning den 16 oktober
2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 1e6
Ks au $ 314 Dnr2020l

Utökning av kommunal borgen, Köpings Kabel-TV AB
Köpings Kabel-TV AB ansöker om borgen ft)r lån uppgående till28 000 000 kr.

Tidigare beslutad borgen uppgår till20 Mkr, varav l5 Mkr är utnyttjade.
Den nya begäran upp går alltså till 28 Mkr - 5 Mkr:23 Mkr.

Det totala borgensåtagande ftir Köpings kommun uppgår då till:
23 Mkr + 20 Mkr:43 000 000 kr.

Protokollju *w"1 stg Utdragsbestyrkanden
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KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-tt-r9+

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att ftir Köpings Kabel-TV AB:s lorpliktelser teckna borgen, såsom ftir egen skuld, till ett
belopp uppgående till 43 000 000 kr.

KS $ 1e7 Dnr2020l

Efters kän kn i ng av ti I lsy nsavg ift för al koholserveri n g 2019

Enligt 8 kap 10 $ Alkohollagen ffir kommunen ta ut avgift ftir tillsyn av den som har
serveringstillstånd.

Köpings kommun debiterar tillsynsavgiften på restauranger i december efterftiljande år.

Utifrån regeringens ftirslag om att restauranger inte får servera alkohol efter 22.00 som ett
led i att dämpa smittspridningen under pandemin, ser kommunen en möjlighet att lindra de

ekonomiska effekterna ftir restauranger i kommunen genom att avstå årets debitering av
tillsynsavgifterna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att efterskänka tillsynsavgifterna ftir 2019 till restauranger i kommunen med serverings-
tillstand enligt 8 kap 2 $ Alkohollagen.

KS $ 198 Dnr2020l

AtgarOspaket för det lokala näringslivet med anledning av pandemin
Ekonomi
- Korta ner betalningstider till leverantörer (14 dagar).
- Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, ftiredrag, resor med mera
- Ge anstånd/förlänga betalningstider

KBAB
- Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i kommersiella lokaler.

Samhällsbyggnad
- Skjuta på ej kritiska tillsynsbesök samt prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och
tillsynsåirenden.

- Anstand/ftirlänga avgifter ftir tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras
tillbaka.

- Förlänga tidsfrister i tillstands- och tillsynsåirenden om möjligt.
- Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
- Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i kommunala lokaler.

Protokollj**ffj I Ùtoragsoestyrkande
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KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTNÄOESPROTOKOLL
Datum

2020-rl-19
Kommunstvrelsen

+

VME
- Avstå/begränsa avgifter für uteservering och markupplåtelsekostnad ftir marknadshandel.

- Dispens från t ex kravet på smidesstaket på kommunens mark.
- Ge anstånd/förlänga betalningstider på VA avgifter'

SocraÊ och arbetsmarknad
- Efterskänkning av årets fakturering lor serveringstillstand.

Näringsliv - extra focus kring föliande:
- Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillg¿inglig information till ftiretagen.

- Uppsökande verksamhet via telefon ftir att stämma av behov och läge.

- Förbereda en strategi om det blir fråga om varsel med olika insatser med rådgivning, starta

- eget, utbildning mm.
- Samarbeta med Region Västmanland ftir koordinerade insatser tillsammans med övriga

kommuner och ftiretagsfråimj ande aktörer.

Övergripande
Till stöd ftir kommunens handel - inköp av 3 365 presentkort som julgåva till kommunens

medarbetare av Vristra Mcilardalens Handel till ett värde av I 454 250 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till åtgarder für det lokala näringslivet.
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