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KS § 116 
Ks au § 172 Dnr 2016/483-042 
 
Mål och budget 2017 
Budgetförutsättningar för 2017 med plan för 2018-2019 föreligger tillsammans med  
nämndernas respektive budgetförslag.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde inlämnade Ola Saaw moderata 
samlingspartiets budgetförslag för Köpings kommun 2017. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-05-31 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde har förslag till budgetramar inkommit från center-
partiet, liberalerna, sverigedemokraterna samt gemensamt budgetförslag från social-
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna. 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Roger Eklund, med stöd av Andreas Trygg, 
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma 
budgetförslag. 
 

Ola Saaw yrkar bifall till moderata samlingspartiets budgetförslag. 
 

Jenny Adolphson yrkar bifall till centerpartiets budgetförslag. 
 

Karolina Glogowska yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag. 
 

Karl Ingström yrkar bifall till liberalernas budgetförslag. 
 

Ordföranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner social-
demokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma budgetförslag 
antaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att fastställa budgetramar för 2017 enligt gemensamt förslag från socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna 
 

att i samtliga nedanstående att-satser angivna förändringar gäller från och med 1 januari 2017 
om annat inte anges 
 

att fastställa den kommunala skattesatsen till 22,16 kronor 
 

att anta justering av taxor och avgifter i budget 2017 enligt kommunstyrelsens förslag i 
föreliggande sammanställning 
 

att medge att kommunstyrelsen har rätt att besluta att de, per den 31 december 2016  
kvarstående medlen får ombudgeteras och tidigare års kvarvarande medel får överföras 
till 2017. Detta under förutsättning att anslagsbehov för avsett ändamål kvarstår och att 
summan av de totala ombudgeterade medlen ej överstiger 0,5 miljoner kronor 
 

att medge att kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omfördela eventuellt kvar-
varande medel inom anslaget för personalkostnadsökning. Detta sedan löneförhand-
lingarna avslutats 
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att medge kommunstyrelsen att av anslag för oförutsedda behov anvisa högst 100 000 kr 
för varje särskilt ändamål 
 

att kommunstyrelsen under år 2017, har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 
under år 2017, med totalt 140 miljoner kronor med en amorteringstid om högst 33 år 
 

att kommunstyrelsen under 2017, har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot-
svarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016 - 2017 
 

att såsom för egen skuld under 2017 ingå borgen för Köpings Bostads AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 820 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp 
 

att såsom för egen skuld under 2017 ingå borgen för Köpings Kabel-TV AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skulde-
brevens respektive ursprungliga lånebelopp 
 

att såsom för egen skuld under 2017 ingå borgen för Västra Mälardalens Kommunal-
förbunds låneförpliktelser upp till ett totalt del av högsta lånebelopp om 15 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp  
 

att för budgetåret 2017 bestämma beloppsramen för kortfristiga lån till 20 miljoner kronor  
 

att för budgetåret 2017 och i enlighet med gällande finanspolicy fastställa belopps-
ramen för långsiktig förvaltning av kommunens medel till 40 miljoner kronor 
 

att för budgetåren 2016-2019 bestämma beloppsramen för leasingfinansiering till totalt 
18 miljoner kronor 
 

att för budgetåret 2017 fastställa en kostnadsram för köp av fastighet eller fastighetsdel 
som avses i kommunstyrelsens reglemente till 3 miljoner kronor. Värdet i respektive 
köp får inte överstiga 700 000 kronor 
 

att för budgetåret 2017 fastställa en kostnadsram för överlåtelser av fastighet eller 
fastighetsdel som avses i kommunstyrelsens reglemente till 5 miljoner kronor inklusive 
värdet av eventuella tomträttsupplåtelser. Värdet i respektive överlåtelse får inte över-
stiga 500 000 kronor  
 

att för att ha beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar, 
skall Köpings kommuns ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,5 % av totala 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, regleringsbidrag/avgift, LSS-
utjämning samt fastighetsavgift 
 

att fastställa måltexter och målindikatorer gällande för 2017 i enlighet med beslut om 
Mål för Köpings kommun 2013-2019, (reviderat enligt KF beslut 2015-01-26 § 5) samt 
förändringar enligt framlagda förslag 
 

samt att i övrigt godkänna det framlagda förslaget till budgetramar för 2017 och 
ekonomisk plan för åren 2018 – 2019 i sin helhet. 
 
 
Ola Saaw, Jenny Adolphson, Karolina Glogowska och Karl Ingström reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sina egna budgetförslag. 
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KS § 117 
Ks au § 171 Dnr 2016/ 
 
Förvärv av Arboga Energi AB m m 
Utredningar har genomförts vid flera tillfällen av ett gemensamt regionnät för fjärr-
värme i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner.  
 
Nu har nya avtal tecknats för spillvärmeleveranser och Yara har beslutat om en 
nyinvestering, vilket medför ökade leveranser av spillvärme till fjärrvärmesystemet. 
 
Detta tillskott är en av faktorerna för beslut om att integrera Arbogas fjärrvärme med 
Köping och 2015-11-05 lade Köpings kommun ett bud på samtliga aktier i Arboga 
Energi AB. 
 
Företagsbesiktningar har genomförts under våren 2016. 
 
Förslag till köp av Arboga Energi AB genom förvärv av samtliga aktier i bolaget före-
ligger, tillsammans med förslag på aktieöverlåtelseavtal, förslag till bolagsordning för 
nybildat energi- och miljöbolag samt Arboga Energi ABs årsredovisning 2015. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 
att godkänna köp av samtliga aktier i Arboga Energi AB för 39 826 000 kronor 
inklusive skulder 
 
att godkänna föreliggande aktieöverlåtelseavtal  
 
att finansiera köpet med lån på 40 000 000 kronor 
 
att godkänna föreliggande förslag på bolagsordning  
 
att utse Ulrik Larsson (S), med Carl-Inge Westberg (s) som ersättare, till stämmoombud 
till extra bolagsstämma 2016 
 
att utse styrelse enligt föreliggande förslag 
 
att utse revisor med ersättare samt lekmannarevisorer enligt föreliggande förslag 
 
att för bolagets förpliktelser för befintliga lån på 224 000 000 kronor teckna borgen 
såsom för egen skuld 
 
att uppdra till bolaget att bygga en överföringsledning till Arboga 
 
att för bolaget teckna borgen på 111 000 000 kronor för lån till överföringsledning så-
som för egen skuld. Totalt borgensåtagande för bolaget: 224 Mkr + 111 Mkr = 335 Mkr 
 
att bolagets namn ska vara Köpings Energi och Miljö AB 
 
samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga avtal. 
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KS § 118 
Ks au § 173 Dnr 2016/257-042 
 
Budget- och verksamhetsuppföljning uppföljning nr 1, 2016, för Köpings 
kommun 
Föreligger drätselkontorets sammanställda budget- och verksamhetsuppföljning efter 
april månads utfall 2016 med prognos till årets slut. Uppföljningen innehåller; 
 

- Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut 
- Verksamhetsstatistik 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna budget- och verksamhetsuppföljning nr 1, 2016 
 

samt att uppmana samtliga verksamheter att hålla i kostnadsutvecklingen. 
 
 
 
KS § 119 
Ks au § 174 Dnr 2016/458-821 
 
Köpings IP, iordningställande av entré och parkering – särskilt uppdrag 
från kommunfullmäktige 
Köpings IP och paviljongen har genomgått en större upprustning och i planen ingick 
också flytt av entré, iordningställande av parkeringen mm. I samband med budgetbeslut 
för 2015 beslutade kommunfullmäktige bl a att uppdra till kommunstyrelsen att 
presentera förslag med kostnadskalkyl på iordningställande av parkeringen och entrén 
vid Köpings IP. 
Stadskansliets förslag på, och kostnadskalkyl för, iordningställande av parkering och 
entré vid Köpings IP föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att uppdra till kommunstyrelsen att låta genomföra iordningställande av entré och 
parkering på Köpings IP enligt föreliggande förslag 
 

samt att anvisa 3,1 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet. 
 
 
 
KS § 120 
Ks au § 175 Dnr 2016/457-005            
 
Datasystem i Köpings kommun – särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
I samband med budgetbeslut för 2016 beslutade kommunfullmäktige att bl a uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda förekomsten av olika datasystem i kommunen samt hur 
dessa agerar med varandra. 
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Stadskansliets inventering och redovisning föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att godkänna föreliggande redovisning. 
 
 
 
KS § 121 
Ks au § 176 Dnr 2015/793-003/             
 
Revisionsreglemente för revisorerna i Köpings kommun, justering 
Kommunens revisorer föreslår att revisonsreglementet justeras så att minnesanteck-
ningar förs, istället för protokoll, vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.  
 
Dock ska de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv tas upp i 
protokoll enlig 9 kap. 15 §, Kommunallagen. 
 
Förslag till justerat Revisionsreglemente för revisorerna i Köpings kommun föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-12-01 att remittera ärendet till stadskansliet för jäm-
förelse med andra kommuner och diskussion med kommunfullmäktiges presidium. 
 
Stadskansliets redogörelse föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att § 15 i revisionsreglementet justeras enligt revisorernas förslag. 
 
 
 
KS § 122 
Ks au § 161 Dnr 2016/117-101 
 
Motion, utveckla den fastighetsnära insamlingen med mål att förebygga 
avfall och förbättra källsorteringen 
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att utveckla den fastig-
hetsnära insamlingen med mål att förebygga avfall och förbättra källsorteringen. 
 
Motionären föreslår att 

- Köpings kommun skall inleda en försöksverksamhet i motionens anda för att 
förbättra avfallshanteringen  

- att Renhållningsordningen omarbetas för att den nya avfallshanteringen skall 
kunna implementeras i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  
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Arbetsutskottet beslutade 2016-03-22 att remittera motionen till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund och Vafab Miljö AB för yttrande. 
 
Yttranden från Västra Mälardalens Kommunalförbund och Vafab Miljö AB föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att med hänvisning till föreliggande yttrande förklara motionen för besvarad. 
 
 
 
KS § 123 
Ks au § 169 Dnr 2016/461-251 
 
Riktlinjer för exploateringsavtal 
Enligt gällande lagstiftning ska kommuner som tecknar exploateringsavtal anta riktlinjer 
för exploateringsavtal.  
 
I plan- och bygglagen definieras exploateringsavtal som ett avtal som rör genom-
föranden av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. 
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden som 
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att teckna exploateringsavtal. 
 
Stadsarkitektkontorets förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att anta föreliggande förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal. 
 
 
KS § 124 
Ks au § 170 Dnr 2016/460-259 
 
Riktlinjer för markanvisningar 
Enligt gällande lagstiftning ska kommuner som genomför markanvisningar anta rikt-
linjer för markanvisningar.  
 
Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en bygg-
herre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för 
bebyggelse. 
 
Riktlinjerna för markanvisningar bör innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 
 
Stadsarkitektkontorets förslag till Riktlinjer för markanvisningar föreligger. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att anta föreliggande förslag till Riktlinjer för markanvisningar. 
 
 
 
KS § 125 
Ks au § 162 Dnr 2015/250-101 
 
Medborgarförslag – uppförande av konsertlokal i Köping 
Björn Waldebrink har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande av en konsertlokal 
i Köping, i t ex KMV-lokalen alternativt i den gamla armaturfabriken, Järnvägsgatan 3.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling  

samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-04-21 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet 
för att inventera vilka lokaler som finns i kommunen som är tillgängliga och lämpliga 
för konsertverksamhet. 
 
Stadskansliets inventering föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
KS § 126 
Ks au § 177 Dnr 2016/456-044 
 
Ekonomisk särredovisning för fjärrvärmeverksamheten 2015 
Enligt Ellagen (1997:857) ska fjärrvärmeverksamheten redovisas skilt från annan verk-
samhet. Tekniska kontoret har tillsammans med drätselkontoret utarbetat förslag till 
ekonomisk särredovisning i enlighet med gällande bestämmelser. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att fastställa ekonomisk särredovisning av fjärrvärmeverksamheten i Köpings kommun 2015. 
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KS § 127 
Ks au § 178 Dnr 2016/455-044 
 
Ekonomisk särredovisning för VA-verksamheten 2015 
Enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” ska en ekonomisk särredovisning ske för 
VA-verksamheten. Tekniska kontoret har tillsammans med drätselkontoret utarbetat 
förslag till ekonomisk särredovisning i enlighet med gällande bestämmelser. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att fastställa ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2015. 
 
 
 
KS § 128 
Ks au § 179 Dnr 2016/449-002  
 
Bemyndigande för vissa tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning   
m m för av kommunen förvaltade stiftelser 
Drätselkontoret har utarbetat förslag till bemyndigande för vissa tjänstemän att 
verkställa uttag på bankräkning m m för av kommunen förvaltade stiftelser. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att lämna bemyndigande att verkställa uttag på bankräkning m m för av kommunen 
förvaltade stiftelser i enlighet med föreliggande förslag. 
 
 
 
KS § 129 
Ks au § 164 Dnr 2016/384-019 
 
Arbete och liv; befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings 
kommun, januari -april 2016 
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och företagande i 
Köpings kommun, januari-april 2016, föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
  

att notera informationen till protokollet. 
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KS § 130 Dnr 2016/ 
 
Årsredovisningar 2015 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser 
Drätselkontoret har överlämnat 2015-års årsredovisningar för följande stiftelser: 
 

- Stiftelsen E F Hultgrens testamentsfond 
- Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne 
- Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond 
- Stiftelsen Köpingsfonden 
- Stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål 
- Stiftelsen Studiefond för skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grund-

skolas högstadium 
- Stiftelsen Understödsfonden för behövande inom förutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer 
- Stiftelsen Köpings Tuberkulosförenings donationsfond jämte avkomstfond (Barnkolonifonden) 
- Stiftelsen Lambert Nilssons minne 
- Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond 
- Stiftelsen Wadsteinska fonden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för ifrågavarande av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser godkänna upprättade års-
redovisningar för 2015.  
 
 
 
KS § 131 Dnr 2016/188-009 
 

Meddelandelista nr 2, 2016 
Meddelandelista nr 2 2016, för kommunstyrelsen föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet 
 
 
 
KS § 132 Dnr 2016/412-002 
 

Delegationsrapport, stadskansliet och drätselkontoret 
Delegationsförteckning nr 1 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet och 
drätselkontoret föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporterna till protokollet. 
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KS § 133 Dnr 2016/116-002 
 

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under april 
månad 2016 föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporterna till protokollet. 
 
 
 
KS § 134  
 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 10, 24 och 31 maj 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
 
 
 
KS § 135  
 

Anmälan av protokoll, ungdomsfullmäktige 
Föreligger för anmälan protokoll från ungdomsfullmäktige den 3 maj 2016. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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