
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Datum 

2016-09-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-09-27 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-09-28 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30- 09.00 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande 
Roger Eklund (S) vice 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 
Kari Anttila fastighetsansvarig, § 246 
Camilla Nilsson näringslivschef, § 247 
Kajsa Landström kommunsekreterare 
 
 
 
 
 

 Justerare Andreas Trygg Paragraf  246 - 247 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016-09-28 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Andreas Trygg 

 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Datum 

2016-09-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 246 Dnr 2016/ 
 
Nybyggnation av badhus och idrottshall, information 
Stadskansliet redogör för fyra alternativa placeringar av idrottshall och badhus. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 247 Dnr 2016/ 
 
Medfinansiering av filmen Tårtgeneralen 
Produktionsbolaget Nexico AB har för avsikt att under maj månad 2017 spela in filmen 
”Tårtgeneralen".  Filmen utspelar sig Köping och handlar om Hasse P och hans initiativ 
att baka världens största smörgåstårta. Regissörer för filmen är Filip Hammar och 
Fredrik Wikingsson. Filmen har stöd av bland annat Svenska Filminstitutet.  
 
Filmproduktionen beräknas spendera cirka 10-12 miljoner på plats i Köping som gynnar 
den lokala ekonomin. Tillkommer den marknadsföringseffekt som ”Tårtgeneralen” kan 
ge Köping. 
 
Produktionsbolaget Nexico AB har framfört önskemål till Köpings kommun om med-
finansiering av filmen om 1 000 000 kronor. Samarbete mellan näringslivet i regionen 
och produktionsbolaget beräknas ge 500 000 kronor i sponsringsintäkter.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att bifalla produktionsbolaget Nexicos framställan om medfinansiering med 1 miljon 
kronor till filmen Tårtgeneralen med finansiering via utdelning ur stiftelsen Familjen    
G A Roséns Minne 
 

att medfinansiering sker under förutsättning att filmens produktion förläggs till Köpings 
kommun 
 

samt att i avtal med Nexico AB reglera att ett belopp på ca 10-12 miljoner kronor 
spenderas i den lokala ekonomin. 
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