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Datum 

2021-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-11-10 Datum för  
anslags nedtagande  

2021-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset kl 09.00 – 10.25 

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 
Sverker Lindberg tf teknisk chef 
Tomas Hoffman  säkerhetschef §315 
Mikael Norman mark- och exploateringschef §316 
Pia Lindahl hållbarhetsstrateg §317 
Niclas Persson sekreterare 
 

  
Andreas Trygg 

 
Paragraf   315-322 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2021-11-09 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Andreas Trygg 
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Ks au § 315 
 
Överläggning – Tjänsteperson i beredskap 
Föredragande är säkerhetschefen som redogör för ärendet tjänsteperson i 
beredskap och ärendet överläggs. 
 
 
 
Ks au § 316 KS 2021/273 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering med Möller Fastigheter 
Försäljaren 3 AB 
Köpings kommun har fått möjlighet att förvärva del av fastigheten Köping Försäljaren 3 av 
Möller Fastigheter Försäljaren 3 AB. Ett förvärv ger kommunen möjlighet att utveckla 
handelsområdet i enlighet med rekommendationerna i översiktsplanen och därmed på sikt 
tillgängliggöra området Marieberg strax norr BigInn-området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse rörande överenskommelse om fastighetsreglering med Möller 
Fastigheter Försäljaren 3 AB 
Överenskommelse om fastighetsreglering Försäljaren 3 infartsgata påskriven 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att godkänna överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende del av 
Försäljaren 3 i Köpings kommun. 
 
 
 
Ks au § 317 KS 2021/552 
 
Ansökan till Glokala Sverige 2022 
Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet med att genomföra Agenda 
2030 för en hållbar utveckling. Svenska FN förbundet erbjuder kommuner och regioner 
utbildnings och kommunikationsmaterial om de globala hållbarhetsutmaningarna genom 
projektet Glokala Sverige. 163 kommuner och 18 regioner har redan deltagit i projektet 
varför vi föreslår att Köpings kommun ansöker om att delta i projektet med start 2022. 
Gällande målprogrammet för Köpings kommun är tydligt kopplade till Agenda 2030 varför 
ett deltagande i projektet Glokala Sverige bör kunna ingå som en del av arbetet med 
utvecklingsmålen i Köpings kommuns målprogram för 2020-2027. 
 
Maria Liljedahl deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – förslag till ansökan Glokala Sverige 2022 
Skrivelse - Ansök till Glokala Sverige inför 2022 
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Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att besluta att Köpings kommun ska ansöka om deltagande i Glokala Sverige  
 
samt att utse Annika Duàn som politisk talesperson för kommunens medverkande i 
projektet 
 

 
 
 
Ks au § 318 KS 2018/788 
 
Överlåtande av lån till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
Kommunfullmäktige fattade 2019-11-25 § 137 beslut om överföring av Köpings kommuns 
gata-/parkverksamhet, trafikmyndighet och driftavdelning samt VA-verksamhet till Västra 
Mälardalens Energi och Miljö AB och att bolagiseringen skulle genomföras från 2020-01-
01. 
 
Dessutom fattades beslut om att överföringen skulle finansieras med revers motsvarande 
bokfört värde 2019-12-31 och att reversen senare löses genom övertagande av befintliga 
lån. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Övertagande av lån 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att verkställa att Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB övertar lån motsvarande 337,0 miljoner kronor från kommunen. 
 
 
 
Ks au § 319 KS 2021/499 
 
Nya priser kommunala kollektivtrafiken 
Den 18 maj antogs förslag på nya zoner och biljettpriser i kollektivtrafiknämnden. 
Regionfullmäktige beslutade den 15 juni om nya biljettpriser. Beslutet innebär att Köpings 
kommun blir en egen zon från att tidigare ha ingått i en gemensam zon för KAK (Arboga, 
Kungsör och Köping). Det blir billigare att åka inom kommunen och regionen men dyrare 
till grannkommunerna. 
 
Kommunerna beslutar själva om priset på den inomkommunala trafiken. För Köpings 
kommuns del gäller det taxan för den anropsstyrda tätortstrafiken, Flexlinjen. För att 
kollektivtrafikförvaltningen ska ha möjlighet att uppdatera priserna tills de nya zonerna 
och produkterna införs i januari 2022 efterfrågas besked om vilka priser kommunerna 
beslutat om senast den 30 november 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Beslut om priser i kollektivtrafiken 2022 
Beslut om priser 2022 kollektivtrafikförvaltningen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att kollektivtrafikförvaltningens förslag till biljettpriser 2022 antas. 
 
 
 
Ks au § 320 KS 2021/501 
 
Revisionens bedömning av kommunens delårsrapporter 
Kommunens revisorer har låtit granska kommunens delårsbokslut per 2021-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse - Revisionens bedömning av delårsrapport  
Rapport granskning av delår 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande över 
rapporten. 
 
 
 
Ks au § 321 KS 2021/546 
 
Revisionens bedömning av användning och redovisning av erhållna 
statsbidrag för covid-19 
Kommunens revisorer har låtit granska kommunens användning och redovisning av 
erhållna statsbidrag avsedda för covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse - Granskning av användning och redovisning av erhållna statsbidrag för 
Covid-19 
Revisionsrapport - Granskning av användning och redovisning av erhållna statsbidrag 
för Covid-19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande över 
rapporten. 
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Ks au § 322 KS 2021/554 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Enligt Kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt 
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
anmälas till fullmäktige. 
 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Köpings kommun, skall kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Företeckning - Ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att redovisningen läggs till handlingarna. 


	Plats och tid
	Övriga deltagande

