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Pløts och tid

Beslutande

Ovrígø deltagønde Erscittare

Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Andreas Trygg (V)
Iván Czitrom (L)
Jenny Adolphson (C)
Maria Liljedahl (SD)
Göran Eriksson (SD)
Fredrik Andersson (SD)

Tjdnstemrin och övriga deltagande

Sara Schelin, kommunchef
Karin Sandborgh Taylor, $ 13, 17

Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragrøfer I- 17

Stora salen, Rådhuset, klockan 14.00 - 15.00

Annika Duàn (S), ordf
Jonny Clefberg (S), v ordf
Elizabeth Salomonsson (S)
Börje Eriksson (S), ersättare
Carl-Inge V/estberg (S)

Ola Saaw (M)
Gunvor Sharp (M)

Justerare

fusteringens tid och
plats

Underskrifter
Sekreterare

OrdJörønde
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Jonny Clefberg

Rådhuset, Köping, 202r-Õl- t5
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KS$1
Ks au $ 343 Dnr 20201628

VA-taxa för Köpings kommun, delegation till Västra Mälardalens Energi
och Miljö AB
Huvudmannaskapet ftir kommunens VA-verksamhet överläts till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, VME, från och med2020.

Styrelsen ftir VME ftireslår att kommunfullmäktige delegerar till bolaget rätten att fast-
ställa VA-avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeftjreskrifter antagna av kom-
munfullmäktige. Enligt Lag om allmänna vattentjänster får kommunen överlåta åt huvud-
mannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeftire-
skrifter.

Arbetsutskottet beslutade 2020-12-08 att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfull-
mäktige besluta att överlåta till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att bestämma
VA-taxans nivå i kommande budgetar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson avslag på ftirslaget.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om yrkandena; bifall till arbetsutskottets ftirslag
respektive avslag på arbetsutskottets fürslaget. Hon finner arbetsutskottets ftirslag antaget.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att överlåta till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att beståimma VA-taxans nivå i
kommande budgetar.

Jenny Adolphson reserverar sig mot beslutet.

KS$2
Ks au $ 344 Dnr 2020168

Motion, isbanans vara eller inte vara?
Jenny Adolphson (C) och Silpa Laitio Karlsson (C) har lämnat in en motion med ftirslag
om att kommunfullmåiktige beslutar att skyndsamt göra en ny utredning av hur Köpings
kommun ska kunna erduda en konstfrusen utomhusisbana både ftir aktiva sportklubbar
och allmänhet.

Kommunfullmeiktige beslutade 2020-02-24 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslut ade 2020-03 -17 att
remittera motionen till kommunledningsftirvaltningen att i samarbete med kultur- och
fo lkhälsoftirvaltningen utarbeta ett yttrande.

Yttrande från kommunledningsftirvaltningen, korresponderat med kultur- och folk-
hälsoft)rvaltningen, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokolljusterarnas

CWI
Utdragsbestyrkande
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KS$3
Ks au $ 352 Dnr20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom 3 månader.

Rapport från vård- och omsorgsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS$4 Dm2020/135

Delegationsrapport - Sam häl ls byg g nadsförvaltn i n gens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens
markenhet under november 2020 ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS$s Dnr202ll

Utdelning ur Stiftelsen Tuberkulosfören¡ngens donationsfond jämte
avkomstfond (Barn kolonifonden)
Enligt fondens stadgar kan medel sökas av sjuka eller handikappade barn inom fd
Köpings stad till vistelse ñr vard och rekreation eller annat allmännyttigt som främjar
barns mående.

Förslag om utdelning på 86 896 kr till vård- och omsorgsftirvaltningens korttidsenhet ftir
barn och unga inom LSS ftireligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utdela 86 896 kr till vård- och omsorgsflorvaltningens korttidsenhet ftir barn och unga
inom LSS ftir inköp av bl a en lådcykel med motor.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ansökan om att få ta del av Trygghetsmiljonerna
Ärendet utgår.

KS$7 Dnr 20211

Avsägelse/kom pletteri n gsva l, vice ordförande i kom m u nstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-2t att befria Roger Eklund (S) från uppdraget som

kommunalråd och vice ordft)rande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2021.
Vice ordftirandeuppdraget i kommunstyrelsen är kopplat till uppdraget som vice ordförande
i styrelsens arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Jonny Clefberg (S) till vice ordftirande i kommunstyrelsens arbetsutskott under
2021 och2022

samt att utse Elizabeth Salomonsson (S) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
under 2021och2022.

KS $ 8 Dttr202ll

Avsägelse/kom pletteri n gsva l, ordförande i förhand I i n gsdelegationen

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21att befria Roger Eklund (S) från uppdraget som

kommunalråd och vice ordfürande i kommunstyrelsen från och med den I januari 2021.
Som kommunalråd/vice ordftirande i kommunstyrelsen var Roger Eklund också utsedd till
ordfürande i forhandlingsdelegationen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Jonny Clefberg (S) till ny ordfürande i ftirhandlingsdelegationen ären202l och2022

KS $ 9 Dnr202ll

Avsägelse/kom pletteri n gsva l, ordförande i brottsförebyg gande rådet
Kommunfullmfütige beslutade 2020-12-21att befria Roger Eklund (S) från uppdraget som

kommunalråd och vice ordfürande i kommunstyrelsen fran och med den l januari 2021.
Som kommunalråd/vice ordfürande i kommunstyrelsen var Roger Eklund också utsedd till
ordft)rande i brottsfürebyggande rådet.

Protokol sign Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Annika Duàn (S) till ny ordfürande i brottsftirebyggande rådet åren 2021 och2022

KS$10 Dnr202Il

Val av ombud vid Köping Rådhus ABs bolagsstämmor 2021

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-12-21att bilda koncernbolaget Köping Rådhus AB
från och med 2021 -0 1 -0 I .

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Carl-Inge Westberg (S) till ombud, med Iván Czitrom (L) som ersättare, vid Köping
Rådhus ABs bolagsstämmor under 2021.

KS $ 11 Dnr 20211

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-10 att für 2021bemyndiga kommunstyrelsens

ordftirande, Annika Duàn, med kommunstyrelsens vice ordfürande, Roger Eklund, som

ersättare, attpäkommunens vägnar utftirda och underteckna avtal, överenskommelser och

andra handlingar som grundar sig på av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen

eller kommunfullmäktige fattade beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21att befria Roger Eklund (S) från uppdraget som

kommunalråd och vice ordfürande i kommunstyrelsen fran och med den I januari 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fiir 2021bemyndiga kommunstyrelsens ordft)rande, Annika Duàn, med kommun-
styrelsens vice ordfürande, Jonny Clefberg, som ersättare, att på kommunens vägnar utfürda
och underteckna avtal, överenskommelser och andra handlingar som grundar sig på av

kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fattade beslut.

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Datum

202t-0t-t4
Kommunstyrelsen

+

KS$12 Dnr202Il

Fi rmateck ning 2021, bemy nd i gande

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-10 att, ftir de sammanhang där begreppet firma-
teckning används, under 2021bemyndiga kommunstyrelsens ordftlrande Annika Duàn,
kommunstyrelsens vice ordforande Roger Eklund, kommunchef Sara Schelin och
ekonomichef Annelie Pettersson atttvä i florening teckna kommunens firma.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21att befria Roger Eklund (S) fran uppdraget som

kommunalråd och vice ordfürande i kommunstyrelsen från och med den l januari 2021.

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att, für de sammanhang där begreppet firmateckning används, under 202I bemyndiga
kommunstyrelsens ordfürande Annika Duàn, kommunstyrelsens vice ordfürande Jonny
Clefberg, kommunchef Sara Schelin och ekonomichef Annelie Pettersson att två i forening
teckna kommunens firma.

KS $ 13 Dnr2020lll9

lnformation om coronapandemin
Information om läget lokalt och regionalt i coronapandemin ftireligger

Fokus: - hålla nere smittspridningen
- bistå vid vaccinationer

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS$14

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan, arbetsutskottets protokoll från den 1, I och 15 december 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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KS$ls

Anmälan av protokoll, Strategisk regional beredning
Föreligger frr anmälan, protokoll från Strategisk regional beredning den 11 december 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$16

Anmälan av protokoll, Gemensam hjälpmedelsnämnd
Föreligger ftir anmälan, protokoll från Gemensam hjälpmedelsnämnde den 25 september
och27 november 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS$17

Hand I i n gsprog ram för rädd n i n gstiänsl 2021, rem ¡ss

Från och med den l januari 2021ingär Köpings kommun i Mälardalens Brand- och Rädd-
ningsftirbund (MBR). Med anledning av att Köping, Kungsör och Arboga ingått som nya
medlemmar i ftirbundet måste ett nytt handlingsprogram ftir räddningstjänst antas av den
nya direktionen. Som medlem i MBR har Köpings kommun beretts möjlighet att inkomma
med synpunkter på ftireliggande ftirslaget till handlingsprogram, som ftjreslås träda i kraft
den 1 mars 202I.

Handlingsprogrammet innehåller inga ftirändringar beträffande mål och ft)rmåga från det
tidigare, men är kompletterat med den riskbild som finns inom det nya MBR samt beskriv-
ning av ftirmågan inom de olika geografiska områdena. Vissa redaktionella justeringarhar
skett i syfte att göra, framfürallt, bilagorna mer tydliga.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att Köpings kommun ställer sig bakom ftireliggande ftirslag till Handlingsprogram ftir
räddningstj änst202l.

Protokolljustera rnas sign Utdragsbestyrkande


