
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-10-26 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-10-28 Datum för  
anslags nedtagande  

2021-11-19 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson  

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset kl 09.00 – 12.05 

Beslutande Annika Duàn (S) ordförande 
Jonny Clefberg (S) vice ordförande 
Ola Saaw (M) ledamot 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Maria Liljedahl (SD) ledamot 

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef §298-§304 
Christer Nordling teknisk chef 
Therese Ericson HR-specialist §298-§299 
Lars Carlsson digitaliseringsstrateg §298-§299 
Tove Svensk personalchef §298-§304 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef §298-§304 
Johanna Burén utvecklingsstrateg § 301 
Boki Vojvodic konsult/lokalstrateg §302, §304 
Thomas Karlsson förvaltningschef §302 
Anvar Jusufbegovic rektor §302 
Petra Thyberg HR-specialist §303 
Peter Landin VD §304 
Pär Carlsson konsult §304 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef §304-§305 
Mikael Norman mark- och exploateringschef §304-§305 
Anita Ivarsen planchef §305 

   
   

 

  
Jonny Clefberg 

 
Paragraf   298-305 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2021-10-28 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Niclas Persson 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................  
Annika Duàn 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Jonny Clefberg 
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Ks au § 298 KS 2021/326 
 
Digitaliseringsstrategi 2021-2027, Köpings kommunkoncern 
Syftet med digitaliseringsstrategin är att visa vilka utmaningar som Köpings kommun står 
inför när kraven på digitalisering av verksamheterna växer. Vad ska göras för att få ett 
digitalt innanförskap? Hur ska vi samarbeta inom och utanför kommunen för att klara den 
digitala verksamhetsutvecklingen. 
 
Strategin ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens styrelser, nämnder och 
verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter i verksamhets-
utvecklingen. Den visar på färdriktning och på vikten av att samverka i den fortsatta 
utvecklingen. Digitalisering är en förutsättning för att nå kommunens utvecklingsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till digitaliseringsstrategi samt tjänsteskrivelse föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att digitaliseringsstrategi för Köpings kommunkoncern fastställs. 

 
 
 
Ks au § 299 KS 2021/327 
 
Kompetensförsörjningsstrategi 2021-2027, Köpings kommunkoncern 
Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att ge riktning till det övergripande, 
strategiska och långsiktiga arbete som krävs för att klara koncernens kompetens-
försörjning. Med ett strukturerat och likvärdigt arbete inom kommunkoncernen kan vi 
möta de utmaningar vi står inför inom kompetensförsörjningsområdet och fortlöpande 
säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. 
 
Strategin ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens styrelser, nämnder och 
verksamheter i arbetet med kompetensförsörjningens möjligheter i verksamhets-
utvecklingen. Den visar på färdriktning och på vikten av att samverka i den fortsatta 
utvecklingen. Arbetet med kompetensförsörjning är en förutsättning för att nå kommunens 
målbild. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till digitaliseringsstrategi samt tjänsteskrivelse föreligger. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att kompetensförsörjningsstrategi för Köpings kommunkoncern fastställs. 
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Ks au § 300  
 
Anmälan av handlingar 
Kommunledningsförvaltningen anmäler inkomna handlingar som kan vara av 
intresse för arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som rör Västra Mälardalens Kommunalförbunds delårsrapport: 
Protokollsutdrag från VMKF samt Delårsrapport för VMKF jan-aug (KS 2021/530), 
Revisorernas bedömning samt granskningsrapport för delår 2021 (KS 2021/526). 
 
Protokollsutdrag från VMKF om bemyndigande av förbundschef för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2021/531). 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att anmälan tas till protokollet. 

 
 
 
Ks au § 301 KS 2021/499 
 
Överläggning – Taxor inom kommunal kollektivtrafik 
Föredragande är utvecklingsstrateg samt kanslichef från kommunlednings-
förvaltningen som redogör för frågan om taxor inom kommunal kollektivtrafik 
och ärendet överläggs. 
 
 
 
Ks au § 302 KS 2018/628 
 
Överläggning – Nyckelbergsskolan 
Föredragande är konsult/lokalstrateg som redogör för frågan om nybyggnation på 
nyckelbergsskolan och ärendet överläggs. 
 
 
 
Ks au § 303 
 
Överläggning – Arbetsmiljöutredning Rådhuset 
Föredragande är personalchefen och HR-specialist på personalavdelningen som 
redogör för frågan om arbetsmiljöutredning gällande rådhuset och ärendet 
överläggs. 
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Ks au § 304 
 
Överläggning – AFF-avtal 
Föredragande är konsult samt samhällsbyggnadschefen som redogör för frågan 
om AFF-avtal och ärendet överläggs. 
 
 
 
Ks au § 305 
 
Överläggning – Etablering och exploateringsfrågor 
Föredragande är samhällsbyggnadschefen, planchefen samt mark- och 
exploateringschefen som redogör för aktuella ärenden med etablering och 
exploatering och ärendet överläggs. 
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