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Datum 

2016-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-09-06 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-09-07 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  .................................................................  
Christine Frid-Åhlén 
  

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30- 09.50 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande 
Roger Eklund (S) v. ordförande 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Daniel Åkervall (MP) ledamot 
Ola Saaw (M) ledamot 
 

Övriga deltagande David Schanzer-Larsen tf kommunchef 
Jan Häggkvist ekonomichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Gun Törnblad stadsarkitekt, § 232 
Kari Anttila fastighetssamordnare, § 224-225, 230 
Fredrik Alm kanslichef, § 226 
Kajsa Landström kommunsekreterare 
 
 
 
 
 

 Justerare Daniel Åkervall Paragraf  223-232 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016- 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Kajsa Landström 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................   
Elizabeth Salomonsson 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Daniel Åkervall 
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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 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna delårsrapport 2016 för politisk verksamhet. 
 
 
 
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 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna delårsrapport 2016 för stadskansliet. 
 
 
 
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 stadskanskliets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå 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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Ks au § 226 Dnr 2016/ 
 
Regionindelning, rapport från remisskonferens i länet. 
Stadskansliet rapporterar från remisskonferens: 
 
Regional indelning – tre nya län, för att uppnå en ändamålsenlig samhällsorganisation. 
 

- Norrlands län 
- Svealands län 
- Västra Götalands län 

 
Svealands län:  - 1,9 miljoner invånare 
 - 64 kommuner 
 - centralt belägen 
 
Slutbetänkande senast 31 augusti 2017. 
 
Införande: 1 januari 2018. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att godkänna rapporten. 
 
 
 
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 drätselkontorets förslag beslutar arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

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. 
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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 kontrollpunkter föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta följande kontrollpunkter som kommungemensamma 2017; 
 

- rehabilitering 
- mobiltelefonfakturor 
- avtalstrohet 
 
 
 
Ks au § 229 Dnr 2015/248-007 
 

Revisionsrapport; granskning av IT-organinsation och funktion i Köping 
och Kungsörs kommuner samt Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Kommunens revisorer har låtit granska hur kommunernas IT-organisationer i sam-
verkan med IT-funktionen inom Västra Mälardalens Kommunalförbund uppfyller sitt 
uppdrag och säkerställer ett fungerande IT-stöd. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om IT-organisation och arbetssätt är 
ändamålsenlig utifrån uppdrag och förväntningar på leverenas av tjänster och varor. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-03-31 att remittera revisionsrapporten till stadskansliet 
för yttrande. 
 
Stadskansliets yttrande och granskningsrapporten föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande. 
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Ks au § 230 Dnr 2016/        
 
Nybyggnation av badhus och idrottshall, protokoll från projekteringsmöte, 
startmöte 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja 
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott samt att 
anvisa 28 miljoner kronor för ändamålet. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-28 att anta Liljewall Arkitekter AB som general-
konsult för projektering av en nybyggnation av badhus och en idrottshall för en anbuds-
summa av 22 800 000 kronor. 
 
Protokoll från startmöte föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 231 Dnr 2016/412-002 
 
Delegationsrapport, stadskansliet 
Delegationsförteckning nr 2 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet 
föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera rapporterna till protokollet. 
 
 
 
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 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna delårsrapport 2016 för stadsarkitektkontorts markavdelning. 
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