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KommunsWre¡sens arbetsutskott

Plats och tìd

Beslutønde

Ovríga deltøgønde

Iusterøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 09.45

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Sara Sjöblom (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Karin Sandborgh Taylor
Camilla Nilsson
Kajsa Landström

ordftirande
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
kanslichef
näringslivschef, $ 96
sekreterare

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2020- 03 -Zb
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Paragraf 93-97

Selveterare

Ordjörande

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS
Orgon

Sammøntrlidesdøtum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrel sens arbetsutskott

2020-03-24

DatumJör
ansløgs nedtagande

DøtamJör ansløgs
uppslittande

Fömarìngsp løts Jör proto ko ltet g¡sflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg
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Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 93 Dnr 20201

Arsstämma2o2o, Köpings Bostads AB och KBAB service AB
Köpings Bostads AB med dotterbolag kallar till årsstämma torsdagen den 26 marc2020,
kl 13.30 i KBAB's lokaler på Sveavägen 18.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2019.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2020 är Jonny Clefberg (S) med Eivor
Valcic (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkåinna årsredovisning für 2019 med koncernresultat- och koncernbalansräkning
samt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet für 2019 års
räkenskaper och fürvaltning

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 94 Dnr 20201

Förbu ndsstämma 2020, västma n lands räns r uftvårdsförbu nd
Medlemmarna i Västmanlands ltins luftvårdsftirbund kallas till ftirbundsstämma via skype
tisdagen den 31 marc2020,k109.00.

Vid ståimman behandlas bl a årsredovisning ftir 2019.

Kommunens ombud vid ftirbundets ståimmor under 2020 är Eivor Valcic (S) med
Ola Saaw (M) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att, under ftirutsättning av revisorernas tillstyrkan, godkänna årsredovisningen med till-
hörande resultat- och balansrÈikning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftlr 2019 års
rfüenskaper

att godkåinna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid ståimman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 95 Dnr 20201

Delegationsrapport, sam häils byg g nadsförvaltn i n gens ma rken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens
markenhet februari 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au g 96 Dnr 2020/

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Inga fall i kommunens verksamheter, ett obekräftat fall i Köping.
10-20 oá personalbortfall inom vissa ftirvaltningar.

Vård- och omsorg:
Ansträngt läge inom hemtjÈinst och personlig assistans. Brist på handsprit.

Utbildning:
70 %o av gymnasieeleverna är uppkopplade och arbetar på distans.
Nationella prov är inställd (nationellt beslut).

Näringslivet:
Informationsinsatser till företag.
Mindre ftiretag har det svårt, större füretag har rutiner och bättre beredskap.
Leveranser till dagligvaruhandeln släpar efter.

Förslag på åtgtirder till näringslivet inom Västra Mälardalen für att mildra krisen
presenteras. Förslagen ska analyseras och återkommer därefter ftjr beslut.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj ustera¡qa.s
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srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au g 97 Dnr 20201

Arsstämm a 2020, Mälarenergi Elnät AB
Aktieägarna i Mälarenergi Elnät AB kallas till arsståimma fredagen den 27 mars2020,
kl 10.00, i Västerås.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2019.

Kommunens röstombud vid bolagets ståimmor under 2020 fu Ola Saaw (M) med Anna
Eriksson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen ftir 2019 med tillhörande balans- och resultaträkningar

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet ftir 2019 års råikenskaper
och ftirvaltning

att godkåinna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid stämman ftrreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Utdragsbestyrkande


