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Ks au § 291 KS 2021/529 
 

Arrendeavtal IKW-stugan 
För att skapa en tydlighet i ansvarsfrågan mellan kommunen och IK Westmannia (IKW) 

behöver ett arrendeavtal upprättas. På området som regleras i arrendeavtalet har IKW 

sedan 1939 ett antal byggnader. Arrendeavtalet är också en förutsättning för att IKW ska 

kunna söka bidrag för att kunna renovera sina lokaler inför deras 100 års jubileum 2022. 

 

Ärendet har beretts på Samhällsbyggnadsförvaltningen och dialog har hafts med IKW. 

 

Avtal om lägenhetsarrende föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna föreliggande arrendekontrakt avseende del av fastigheten Skogsborg 1:1. 

 

 

 

Ks au § 292 KS 2021/116 
 

Driftbudgetuppföljning efter september 2021 
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter september månad 

och gör en prognos för hela året. Om någon nämnd prognostiserar en negativ 

budgetavvikelse ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är 

att ha god ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag. 

 

Driftbudgetuppföljningen efter september månad visar att nämnder och styrelsens 

verksamheter redovisar ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på -13,1 Mkr. 

 

Samtliga nämnder har i rapporterat en uppföljning till och med september med prognos för 

hela året. 

 

Kommunledningsförvaltningens sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings 

kommun efter september månads utfall föreligger.  

 

Kommunchef redogör för driftsbudgetuppföljningen. 

 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att lägga driftbudgetuppföljningen till protokollet. 

 

 

 

Ks au § 293 KS 2021/114 
 

Delegationsrapport, samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet, september 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsförvaltningens 

mark- och fastighetsenhet under september 2021 föreligger. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 

att lägga rapporten till protokollet. 

 

 

 

Ks au § 294  KS 2021/326 
 

Överläggning - Digitaliseringsstrategi 
Föredragande digitaliseringsstrateg samt kanslichef från kommunlednings-

förvaltningen redogör för förslaget till digitaliseringsförsörjningsstrategi och 

ärendet överläggs. 

 

 

 

Ks au § 295  KS 2021/327 
 

Överläggning - Kompetensförsörjningsstrategi 
Föredragande HR-specialist från personalavdelningen redogör för förslaget till 

kompetensförsörjningsstrategi och ärendet överläggs. 

 

 

 

Ks au § 296 
 

Överläggning - Isbana 
Föredragande är kanslichef från kommunledningsförvaltningen som redogör för 

frågan om isbana och ärendet överläggs. 

 

 

 

Ks au § 297 
 

Ordförandes information 
Ordförande informerar om arbetsutskottets och samhällsbyggnadsförvaltningens 

gemensamma studiebesök till vindkraftsparken i Målarberget utanför Avesta. 

Delegationen fick information om hur processen kring etablering av parken gått till och 

fick även göra ett platsbesök. 


