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Protokoll 
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mötesdatum 2022-11-29 

Tid 09.00- 10.00 

Plats Glasgatan 20 A 

Närvarande Se nästa sida. 

Paragrafer 345–351 

Justeringens plats och tid Glasgatan 20A, 2022-11-29 

Sekreterare 

Johanna Åberg Burén 

Ordförande 

Annika Duan 

Justerare 
Ola Saaw 
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Johanna Åberg Burén 
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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Ersättare Carl-Inge Westberg (S) ersättare för Jonny Clefberg (S) 

Övriga deltagande Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Jan Häggkvist, T.f. ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Johanna Burén, Utvecklingsstrateg, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Joshua Bender, Gata- och parkchef, VME, § 348  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-29 

Sida 

3 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/769 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

Innehåll 
§ 345 Val av protokolljusterare 4 

§ 346 Fastställande av ärendelista 5 

§ 347 Överläggning - Mål och budgetdokument - Ärendet utgår 6 

§ 348 Överläggning - Utredning av ny hållplats Sveavägen -Torggatan 7 

§ 349 Nyckelbergskolan 8 

§ 350 Ansökan om samverkansöverenskommelse om särskilt stöd till föreningar -  IKW Köpings 

Bowlingklubb 10 

§ 351 Sammanträdestider 2023 12 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-29 

Sida 

4 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/769 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 345 Val av protokolljusterare 

Beslut 

• Ola Saaw (M) väljs som protokolljusterare. 
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§ 346 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

• Ärendelistan fastställs med ändringen att punkt 3 (§346) utgår från dagens 

sammanträde.  

Förslag till beslut 

• Ärendelistan fastställs.  
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§ 347 Överläggning - Mål och budgetdokument - 
Ärendet utgår 
Föredragande: Magnus Uhlin 

Beslut 

Ärendet utgår. 
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§ 348 Överläggning - Utredning av ny hållplats 
Sveavägen -Torggatan 
Diarienummer: KS 2022/745 

Föredragande: Joshua Bender 

Beslut 

• Överläggningen förklaras avslutad.  

Ärendebeskrivning 

Joshua Bender, gatu- och parkchef, informerar om utredning gällande etablering 

av en ny hållplats Sveavägen - Torggatan.  

Beslutsunderlag 

Trafikutredning Busshållplats Sveavägen, Köpings kommun 

Avsiktsförklaring 

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) 
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§ 349 Nyckelbergskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 

Beslut 

Arbetsutskottet för egen del: 

• Ärendet återremitteras för att vid nästa sammanträde få en föredragning 

av projekteringskostnaderna.  

  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att detaljplanen inte är klar och projektet behöver skyndas på 

kan det finnas en tidsvinst att också projektera en byggnad som ryms inom den 

befintliga detaljplanens bestämmelser. 

Därför föreslås att det lämnas utrymme för att parallellprojektera en skola i 

tvåvåningar. 

Det är förenat med kostnader att projektera parallellt. Samtidigt som det kan 

finnas en vinning med att göra så. En tvåvåningsbyggnad kan förberedas för en 

påbyggnad om det tänket är med från början. 

För att ta fram ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad inkom anbud om i 

genomsnitt ca 1 485 000kr, för att parallellprojektera detta kan vi räkna med en 

tilläggsökning om ca 400 000kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Sammanställning anbud och kostnadsökning 

Förslag till beslut 

• Att dubbelprojektera Nyckelbergsskolan 2 plans byggnad och 3 plans 

byggnad. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att vid nästa sammanträde får en 

föredragning kring beräknad projekteringskostnad. 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar därmed att återremittera ärendet.   

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 350 Ansökan om samverkansöverenskommelse 
om särskilt stöd till föreningar -  IKW Köpings 
Bowlingklubb  
Diarienummer: KS 2022/661 

Beslut 

• Köpings kommun ingår samverkansavtal med IKW Köpings 

Bowlingklubb om 147 900 kronor för säsongen 2022/2023 förutsatt att de 

under säsongen spelar i Sveriges högsta serie. 

• Kommunchef Sara Schelin uppdras att underteckna avtalet för 

kommunens räkning. 

Ärendebeskrivning 

IKW Köpings Bowlingklubb har i en skrivelse till kommunen ansökt om elitstöd 

för sin verksamhet säsongen 2022/2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har 

handlagt ärendet och bedömt att föreningens ansökan uppfyller Köpings 

kommuns kriterier för att teckna samverkansavtal. Kultur- och fritidsnämnden 

beslutade 2022-09-27 §77 att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen för 

beslut.  

Köpings kommun kan ingå samverkansöverenskommelser med föreningar 

verksamma i kommunen, så kallad sponsring. Sponsring definieras som en 

affärsmässig överenskommelse med ömsesidig nytta för båda parter. Syftet med 

samverkansavtal är att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke samt att 

marknadsföra Köping.  

Den maximala summan som kommunen kan bevilja vid varje särskilt avtalstillfälle 

är tre prisbasbelopp vilket motsvarar 147 900 kronor för 2022. IKW Köping söker 

stöd motsvarande maxbeloppet. 

Den möjlighet Köpings kommun har att lämna bidrag till elitidrott är genom 

samverkansavtal. 

Utifrån den marknadsföring som Köpings kommun erhåller i samband med IKW 

Köpings Bowlingklubb medverkande i Sveriges högsta serie bedömer 

kommunledningsförvaltningen att 147 900 kronor är skäligt för Köpings kommun 

att sponsra med. Förslag på avtal har tagits fram av 

Kommunledningsförvaltningen och bifogas med denna skrivelse. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 

Ansökan om särskilt stöd till föreningar 

Förslag till beslut 

• Köpings kommun ingår samverkansavtal med IKW Köpings 

Bowlingklubb om 147 900 kronor för säsongen 2022/2023 förutsatt att de 

under säsongen spelar i Sveriges högsta serie. 

• Kommunchef Sara Schelin uppdras att underteckna avtalet för 

kommunens räkning. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.  

Kopia till 

Kultur- och fritidsförvaltningen – För kännedom 

med IKW Köpings Bowlingklubb – För åtgärd 
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§ 351 Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: KS 2022/720 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del: 

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs i 

enlighet med bilagt förslag. 

 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med 

bilagt förslag.  

Ärendebeskrivning 

Varje beslutande instans ska inför varje nytt år fatta beslut om sina 

sammanträdestider.  

Förslaget till sammanträdestider regleras utifrån kommunallagens bestämmelser 

om sista datum för budget och årsredovisning och har tagits fram i samråd med 

ekonomiavdelningen med hänsyn till Köpings kommuns styrprocess som reglerar 

ekonomiska rapporter. Hänsyn har även i möjligaste mån tagits till Region 

Västmanlands samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sammanträdestider, 

detta för att möjliggöra politiskt deltagande på den regionala och nationella arenan. 

Hänsyn har också tagits till kommunfullmäktigesammanträden i närliggande  

kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- 2022-11-22 

Förslag till sammanträdestider för KSAU, KS och KF 2023  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del:  

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs i enlighet 

med bilagt förslag.  

 

2. Förslag till kommunstyrelsen:  

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilagt 

förslag.  
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Förslag till kommunfullmäktige:  

• Sammanträdesplan för 2023 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet med 

bilagt förslag. 

 

3. Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras i enlighet med förslaget.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med 

bilagt förslag.  

 

Kopia till 

Koncernens samtliga nämnder och styrelser 


