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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 (8) 
Datum 

2016-09-15 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 154 
Delårsrapport 2016, Mälarhamnar AB 
Representanter för Mälarhamnar AB medverkar vid sammanträdet och lämnar rapport 
över bolagets verksamhet under första halvåret 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 155 
 

Delårsrapport 2016, Köpings Bostads AB 
Representanter för Köpings Bostads AB medverkar vid sammanträdet och lämnar 
rapport över bolagets verksamhet, innefattande dotterbolagen KBAB Service AB och 
Köpings Kabel TV AB, för årets åtta första månader.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 156  
 

Delårsrapport 2016, Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Representanter för Västra Mälardalens Kommunalförbund medverkar vid sammanträdet 
och informerar om förbundets delårsrapport per den 31 augusti 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 157  
 

Delårsrapport 2016, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
Representant för Västra Mälardalens Energi och Miljö informerar om bolagets  
verksamhet och delårsrapport per den 30 juni 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
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Datum 

2016-09-15 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 158 
Ks au § 223 Dnr 2016/463-042 
 
Delårsrapport 2016 – politisk verksamhet 
Delårsrapport efter augusti månads utfall för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
överförmyndarnämnden och valnämnden föreligger. 
 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott i förhållande till budget med 535 tkr. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna delårsrapport 2016 för politisk verksamhet. 
 
 
 
KS § 159 
Ks au § 224 Dnr 2016/463-042 
 
Delårsrapport 2016 - stadskansliet 
Stadskansliets delårsrapport efter augusti månads utfall 2016 föreligger. 
 

Avvikelse i förhållande till budget prognostiseras inom följande områden: 
 

Lokalförsörjning - 3 000 tkr 
Kollektivtrafik + 370 tkr 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna delårsrapport 2016 för stadskansliet. 
 
 
 
KS § 160 
Ks au § 232 Dnr 2016/631-042 
 
Delårsrapport 2016 – stadsarkitektkontorets markavdelning 
Stadsarkitektkontorts markavdelnings delårsrapport efter augusti månads utfall 2016 
föreligger. 
 
Avvikelse i förhållande till budget prognostiseras inom följande områden: 
 

Hamnen - 500 tkr 
Bostadsverksamhet, tomträtter -1 075 tkr 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att godkänna delårsrapport 2016 för stadsarkitektkontorts markavdelning. 
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Datum 

2016-09-15 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 161 
Ks au § 227 Dnr 2016/612-045 
 

VafabMiljö Kommunalförbund, anhållan om kommunal borgen 
VafabMiljö Kommunalförbund anhåller om utökning av det nuvarande kommunala 
borgensåtagandet för att klara de åtaganden som bolaget står inför. 
 
Nuvarande borgen för lån och bankkontokredit uppgår till 411 miljoner kronor. 
Förbundet anhåller om en utökad kommunal borgen enligt förbundsordningen, § 13, om 
ytterligare 230 miljoner kronor, till totalt 650 miljoner kronor, av ägarna. 
 
Köpings kommuns andel av begärd utökning är 19 701 840 kronor, till ett totalt 
borgenåtagande på 53 560 000 kronor. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottet förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att för VafabMiljö Kommunalförbunds räkning bevilja utökad borgensåtagande med 
kommunens andel av totalt 650 000 000 kronor enligt förbundsordningen 
 

samt att beslutet fattas under förutsättning att övriga ägare antar sina respektive delar. 
 
 
 
KS § 162 
Ks au § 217 Dnr 2016/617-149     
 
Medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen 
Köpings kommun har erbjudits medlemskap i organisationen Filmregion Stockholm-
Mälardalen, som är en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna 
med fokus på film, TV och digital media. 
 
Kostnaden för medlemskapet i Filmregionen baseras på ett årligt verksamhetsbidrag på 
4 kr/invånare samt en medlemsavgift på 2 000 kr. Första året betalas också en engångs-
avgift på 2 000 kr som en insats till den ekonomiska föreningen. 
 
Filmregionens medfinansiering av filmen ”Tårtgeneralen” fungerar som en garant för att 
filmproduktionen förläggs i Köping. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottet förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att anta erbjudandet om medlemskap i Filmregionen Stockholm-Mälardalen. 
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KS § 163 
Ks au § 218 Dnr 2014/464-101 
 
Medborgarförslag – ett turistiskt entreprenörskapsprojekt 
Mats Danielson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om ett turistiskt entre-
prenörskapsprojekt; ”Med tåg på hjul från laglösa Köping till järnframställningen för 
2000 år sedan”.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-10-21 att remittera medborgarförslaget till stadskansliet 
för yttrande. 
 
Stadskansliets yttrande föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottet förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
KS § 164 
Ks au § 225 Dnr 2016/170-289     
 
Energieffektivisering av Brogården i samband med anpassningsarbete 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-10, § 71, att uppdra till stadskansliet att låta 
genomföra en anpassning av Brogården till ett tryggt stödboende för utsatta vuxna i 
hemlöshet enligt föreliggande förslag samt att anvisa 3 800 000 kronor ur kommun-
styrelsens investeringsreserv för ändamålet. 
 
I samband med anpassningsarbetet föreslås att dagens värmekälla, en elpanna, ersätts 
med två värmepumpar (luft/vatten). Enligt energiberäkning ska ett byte till värmepumps-
lösning ge en besparing på ca 91 000 kr/år i lägre elkostnad. Kostnaden för att installera 
två värmepumpar beräknas till 400 000 kronor, vilket ger en payofftid på ca 4,4 år. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att uppdra till stadskansliet att låta genomföra en energieffektivisering av Brogården enligt 
föreliggande förslag 
 

samt att anvisa 400 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 165 
Ks au § 216 Dnr 2016/608-214      
 
Detaljplan för Sundänge 1:315, begäran om ändring 
Ägarna till fastigheten Sundänge 1:315 har i skrivelse till kommunen begärt ändring av 
gällande detaljplan så att två nya tomter för bostadsbebyggelse kan bildas. I gällande 
detaljplan är fastigheten Sundänge 1:315 markerad som allmän platsmark med beteck-
ningen Natur. Inom området gäller strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. 
 
Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det inte tillkommit några särskilda skäl för 
ett upphävande av strandskyddet inom Sundänge 1:315 sedan förra prövningen och 
föreslår därför kommunstyrelsen att inte inleda någon planläggning av fastigheten 
Sundänge 1:315 för att ändra ändamålet från naturmark till bostads- och naturmark, av 
följande skäl; 
 

1. Åtgärden strider mot strandskyddet. Strandskyddsfrågan är prövad enligt 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva strandskyddet. 

 

2. Åtgärden är inte förenlig med bebyggelsekaraktären i Sundänge. 
 

Fastighetsägarnas skrivelse och stadsarkitektkontorets redogörelse för ärendet föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att inte inleda någon planläggning av fastigheten Sundänge 1:315 för att ändra ändamålet 
från naturmark till bostads- och naturmark. Skäl till beslut: 
 

- Åtgärden strider mot strandskyddet. Strandskyddsfrågan är prövad enligt 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva strandskyddet. 

 

- Åtgärden är inte förenlig med bebyggelsekaraktären i Sundänge. 
 
 
 
KS § 166 
Ks au § 228 Dnr 2016/630-009 
 

Kommungemensamma kontrollpunkter för intern kontroll 2017  
Enligt riktlinjerna för intern kontroll ska internkontrollplan antas under december 
månad. Några av kontrollpunkterna ska vara kommungemensamma. För att styrelse och 
nämnder ska kunna planera för sina egna internkontrollplaner, måste de gemensamma 
punkterna beslutas i förväg. 
 
En bruttorisklista med förslag på internkontrollpunkter föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att anta följande internkontrollpunkter som kommungemensamma 2017; 
 

- rehabilitering 
- mobiltelefonfakturor 
- avtalstrohet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 (8) 
Datum 

2016-09-15 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KS § 167 
Ks au § 219 Dnr 2014/365-019 
 

Arbete och liv: befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings 
kommun januari – juli 2016. 
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och företagande i 
Köpings kommun för årets första sju månader föreligger. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 168 Dnr 2016/116-002 
 

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

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
KS § 169 Dnr 2016/412-002 
 
Delegationsrapport, stadskansliet 
Delegationsförteckning nr 2 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet 
föreligger. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporterna till protokollet. 
 
 
 
KS § 170  
 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet 
Föreligger för anmälan arbetsutskottets protokoll från den 16 och 30 augusti 2016.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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KS § 171  
 

Anmälan av protokoll, kommunala handikapprådet 
Föreligger för anmälan protokoll från kommunala handikapprådet den 16 maj 2016. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera anmälan till protokollet. 
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