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Datum 

2016-10-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-10-11 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-10-18 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-11-09 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.00- 09.10, 10.30-11.00 

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

Övriga deltagande Fredrik Alm kanslichef 
Jan Häggkvist ekonomichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Lena Mäenpää beredskapssamordnare, VMKF, § 248 
Kari Anttila fastighetsansvarig, § 251-253 
 
 
 
 
 

 Justerare Ola Saaw Paragraf  248 - 261 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016- 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Fredrik Alm 

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Ola Saaw 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 248 Dnr 2016/ 
 
Krishanteringsplan för Köpings kommun 
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, ska kommunen varje mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar 
till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred.  
 
Föreliggande förslag till Krishanteringsplan avses att ersätta tidigare Krishanterings-
plan antagen av kommunfullmäktige § 73, 2012-09-24. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att anta föreliggande förslag till Krishanteringsplan för Köpings kommun. 
 
 
 
Ks au § 249 Dnr 2016/ 
 
Delårsrapport 2016 
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2016 föreligger. 
 
Kommunens delårsresultat uppgår till 24,8 Mkr. Prognosen för helår pekar på ett 
negativt resultat, - 4,3 Mkr. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna föreliggande delårsbokslut med driftbudgetuppföljning för tiden 
1 januari – 31 augusti 2016. 
 
 
 
 
Ks au § 250 Dnr 2016/257-042        
 
Driftbudgetuppföljning efter september månads utfall 
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter 
september månads utfall föreligger. 
 
Efter 9 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut 
på ca – 19,7 Mkr. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna rapporten. 
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Ks au § 251 Dnr 2016/ 
 
Fler förskoleplatser i Kolsva, hemställan från kommundelsnämnden 
Kommundelsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen och hemställt om en utökning av 
antalet förskoleplatser i Kolsva. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-13 att uppdra till stadskansliet att utreda och föreslå 
lämplig lösning för att reglera det ökade behovet av förskoleplatser i Kolsva. 
 
För att klara att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i kommundelen har 
stadskansliet bedömer stadskansliet att en modullösning är det enda realistiska 
alternativet på kort sikt. Behovet beräknas till motsvarande en förskoleavdelning på ca 
150 kvm, anpassat för maximalt 20 barn. 
 
Stadskansliet har låtit genomföra en upphandling av leverantör av förskolemoduler. 
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-20 att anta Expandia Moduler AB som leverantör. 
 
Modulerna föreslås placeras i anslutning till Koltrastens förskola på fastigheten 
Ekbacken 23:1. Stadskansliet föreslår också att en lekplats anordnas på del av 
fastigheten Ekbacken 25:1, i den del som idag är outnyttjad gatu- och parkmark, och 
som gränsar till Ekbacken 23:1. 
 
Kostnaden för att iordningställa mark, vatten- och avlopp, el, samt byggherrekostnad 
beräknas till 800 tkr. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge stadskansliet i uppdrag att uppföra förskolemoduler på fastigheten Ekbacken 23:1 
enligt föreliggande förslag 
 

samt att anvisa 800 000 kr för ändamålet ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 
 
 
 
Ks au § 252 Dnr 2016/ 
 
Kostnadsjämförelse, förskolemodul – permanent förskola 
Arbetsutskottet efterfrågade 2016-09-20 en sammanställning över antalet förskole-
moduler samt kostnad per m² för förskolemodul jämfört med nybyggd permanent 
förskola. 
 
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till stadskansliet att redovisa ovanstående 
sammanställning och jämförelse före årsskiftet 2016/17. 
 
Stadskansliet redogör för jämförelsen vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 

att godkänna rapporten. 
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Ks au § 253 Dnr 2014/677-287 
 
Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 11 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-28 att låta genomföra en utredning av vilka åt-
gärder som behövs för att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.  
 

Stadskansliet lät utarbeta förslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
 - etapp 1: Huvudbyggnaden – renoveringen genomförd. 
 - etapp 2: Annexet 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att låta genomföra projektering för 
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr för ändamålet. 
 

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03 att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör 
för renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2). 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering 
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2). 
 

Protokoll från byggmöte nr 11 föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 254 Dnr 2016/ 
 
Konstdonation till Köpings kommun 
Konstnären Knut Hallström har genom sitt testamente donerat ett antal akvareller, 
teckningar, skisser och förberedande arbeten till Köpings kommun. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att mottaga konstdonationen 
 

samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förvalta konstverken. 
 
 
 
Ks au § 255 Dnr 2016/ 290-101 
 
Pågående motioner och medborgarförslag, rapport 
Rapport över pågående motioner och medborgarförslag föreligger 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna rapporten. 
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Ks au § 256 Dnr 2016/374-101 
 
Medborgarförslag – eldningsförbud på bryggorna vid inre hamnen i 
Köping 
Jonas Nordbäck har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på att kommunen sätter 
upp skyltar med ”grillning/eldning förbjudet” vid bryggorna i inre hamn alternativt att 
kommunen iordningställer speciella grillningsplatser.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp medborgarförslaget till behandling 
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 remittera medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 
 
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
Ks au § 257 Dnr 2016/      -101 
 

Sammanträdestider 2017 
Förslag på sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2017 föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att fastställa arbetsutskottets sammanträdestider 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
 
 
 
 
Ks au § 258 Dnr 2016/       -049 
 

Tidplan för budget, bokslut, uppföljning och intern kontroll 2017 
Förslag till tidplan för budget, bokslut, uppföljningar och intern kontroll 2017 föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att fastställa tidplan för budget, bokslut, uppföljning och intern kontroll 2017 enligt 
föreliggande förslag. 
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Ks au § 259 2016/246-107 
 
Höststämma 2016, Förbundet Agenda 21 
Förbundet Agenda 21 i Västmanland kallar till höststämma tisdagen den 18 oktober 2016. 
 
Vid stämman behandlas bl a avgifter 2017 samt arbetsplan och budget för 2017. 
 
Ombud vid förbundets stämmor under 2016 är Carl-Inge Westberg (S) med Jenny 
Adolphson (C) som ersättare. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag 
 

att av miljö och kostnadsskäl uppmana Förbundet att överväga nödvändigheten av fortsatt 
utgivning av papperstidningen Gröna Draken 
 

samt att i övrigt vid stämman företräda kommunens intressen på bästa sätt. 
 
 
 
Ks au § 260 Dnr 2016/116-002 
 

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

att notera rapporten till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 261 Dnr 2016/188-009 
 

Meddelandelista nr 3, 2016 
Meddelandelista nr 3 2016, för kommunstyrelsen föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen till protokollet 
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