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Datum 

2022-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-03-15 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-03-16 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, kl 09.00 – 11.50 

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 
Annelie Pettersson ekonomichef 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Boki Vojvodic konsult, §70 
Christer Nordling teknisk chef 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, §71-75 
Mikael Norman mark- och exploatering, §71-75 
Anita Iversen planchef, §71-72 
Emma Herloff Örngren landskapsarkitekt, §71 
Kim Tatti konsult, §75 
Isabelle Lundin konsult, §75 
Niclas Persson sekreterare 
 

  
Maria Liljedahl 

 
Paragraf   67-75 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2022-03-16 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Maria Liljedahl 
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Ks au § 67 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-03-09 
 
Beslut 
 
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
Ks au § 68   KS 2022/187 
Driftbudgetuppföljning period 2 2022  
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter februari 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11 
Driftbudgetuppföljning Februari 2022 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att ta del av driftbudgetuppföljningen och lägga den till handlingarna. 
 
att ge Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkomma med 
åtgärder för att få en ekonomi i balans till nästa månadsuppföljning. 
 
 
 
Ks au § 69   KS 2022/96  
  
Årsredovisning Köpings kommun 2021 
Årsredovisningen innehåller ekonomiska analyser av kommunens och koncernens bokslut. 
För att bedöma god ekonomisk hushållning har avstämning av verksamhetsmässiga och 
finansiella mål gjorts. Årets resultat för Köpings kommun uppgick till 49,0 miljoner 
kronor. Årets resultat för Köpings kommunkoncern uppgick till 76,4 miljoner kronor. 
Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag har bidragit till resultatet. Kommunens 
resultat motsvarar 2,7% av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är högre än det 
finansiella målet på 0,5%. 
En reviderad version för tryck kommer tas fram till sammanträdet med kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
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Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att godkänna årsredovisningen för Köpings kommun 2021 
  
att resultatet för 2021 överförs till eget kapital och används till pensionsavsättning under 
2022 
 
 
Ks au § 70 
 
Överläggning - Matsal St Olovsskolan 
Kanslichef Karin Sandborgh Taylor och konsulten Boki Vojvodic föredrar ärendet om St 
Olovsskolans matsal som varit förlagd till Smaragden på Folkets Hus, men som nu blivit 
uppsagd. Ärendet överläggs. 
 
 

 
Ks au § 71 
 
Överläggning - Gestaltningsprogram centrum 
Planchef Anita Iversen och landskapsarkitekt Emma Herloff Örngren föredrar förslag till 
Gestaltningsprogram för centrum och ärendet överläggs. 
 
 

 
Ks au § 72 
 
Överläggning – Solceller 
Mark- och exploateringschef Mikael Norman föredrar ärendet som rör intresse att etablera 
solcellspark och ärendet överläggs. 
 
 
Ks au § 73 
 
Överläggning - Eventuella framtida markförvärv 
Mark- och exploateringschef Mikael Norman föredrar ärendet som rör förvärv av mark och 
ärendet överläggs. 
 
 
Ks au § 74 
 
Överläggning – Markreservationer 
Mark- och exploateringschef Mikael Norman föredrar ärendet som rör markreservationer 
och ärendet överläggs. 
 
 
Ks au § 75 
 
Överläggning - Riktlinjer till bostadsförsörjning 
Konsulterna Kim Tatti och Isabelle Lundin föredrar ärendet om riktlinjer för 
bostadsförsörjning och ärendet överläggs. 
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