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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Ersättare Carl-Inge Westberg (S) 

Frånvarande  Jonny Clefberg (S) 

Övriga deltagande Annelie Pettersson, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Christer Nordling, Teknisk chef, Tekniska kontoret 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Pia Lindahl, Miljöstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 187 

Gun Törnblad, Samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 185, 187 

Gunilla Hedman, Tf. mark- och exploateringschef, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 185 

Annika Winther, Etableringsansvarig, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 185 

Jessica Elmblad, Praktikant, Kommunledningsförvaltningen, § 182-186 
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§ 182 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Ola Saaw (M) väljs till justerare. 

Jessica Elmblad, praktikant vid kommunledningsförvaltningen, medges närvarorätt 

vid sammanträdet.   

Förslag till beslut 

Välja Ola Saaw som justerare. 
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§ 183 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Förslag till beslut 

Fastställa ärendelistan. 
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§ 184 Finansiering av porträttskulptur Agda Östlund 
Diarienummer: KS 2019/401 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

1. 1 106 000 kr delas ut från stiftelsen Köpingsfonden 2022 för att finansiera 

porträttskulptur ”Agda Östlund”. 

2. 64 000 kr delas ut från stiftelsen Familjen G A Rosén 2022 för att finansiera 

porträttskulptur ”Agda Östlund” 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har utformat ett förslag till projektplan för 

porträttskulptur över Agda Östlund. Projektplanens första fas är att utse en 

konstnär för uppdraget. I fas två arbetar konstnären fram ett skissförslag, som ska 

fastställas och i fas tre kan genomförandet av konstverket börja. En 

porträttskulptur över Agda Östlund kan färdigställas för att invigas under 2023. 

Förslag på plats för porträttskulpturen kan lämpligtvis diskuteras i samband med 

beslut om genomförandet av konstverket. 

Medel från stiftelsen Köpingsfonden ska användas till inköp av konstföremål eller 

annat förskönade av platsen Köping, samt utförande av arbete för detta ändamål. 

För 2022 finns 1 106 000 kr tillgängligt att dela ut. Medel från stiftelsen Familjen 

G A Rosén ska till 50% användas till förskönande/förbättringar av Köping stad. 

Resterande 50% för välgörande ändamål (varav kommunen kan disponera 17% 

för staden nyttiga ändamål). För 2022 finns  

2 672 000 kr tillgängligt att dela ut. 

Den totala kostnaden för porträttskulpturen beräknas till 1 170 000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Finansiering av porträttskulptur "Agda Östlund" 

Tjänsteskrivelse - Underlag och förslag på porträttskulptur Agda Östlund. 

Protokollsutdrag Kultur och Fritidsnämnden (KFN 2022-04-26 §40) 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2021-11-02 §307) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen  

1. 1 106 000 kr delas ut från stiftelsen Köpingsfonden 2022 för att  

finansiera porträttskulptur ”Agda Östlund”. 
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2. 64 000 kr delas ut från stiftelsen Familjen G A Rosén 2022 för att  

finansiera porträttskulptur ”Agda Östlund” 

Yrkanden 

Ola Saaw (M) och Maria Liljedahl (SD) yrkar avslag till förslaget. 

Carl-Inge Westberg (S) och Andreas Trygg (V) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens 

förslag och dels avslag till det samma. Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen 

propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

arbetsutskottet beslutar att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen – för åtgärd 

Kultur- och fritidsförvaltningen – för åtgärd 
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§ 185 Informationsärende - Markanvisning 
Diarienummer: KS 2021/132 

Föredragande: Annika Winther 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Annika Winther, etableringsansvarig på samhällsbyggnadsförvaltningen, och 

Gunilla Hedman, tf. mark- och exploateringschef, informerar om aktuella 

markanvisningar. 
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§ 186 Informationsärende - Valet 
Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Karin Sandborgh Taylor, kanslichef, informerar om arbetet med val 2022. 
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§ 187 Ansökan om förlängning och möjlighet till 
förstärkning av nuvarande EKR-projekt 
Diarienummer: KS 2022/434 

Föredragande: Pia Lindahl 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Godkänna föreliggande förslag till överenskommelse mellan kommunerna om 

fördjupad samverkan för samordnad energi- och klimatrådgivning 

2. Ansöka om statsbidrag till samordnad energi- och klimatrådgivning hos 

Energimyndigheten samt att bemyndiga samhällsbyggnadschef 

3. För Köpings kommuns räkning underteckna avtalen och ansöka om bidrag 

för energi- och klimatrådgivning. 

Ärendebeskrivning 

Köpings, Arbogas, Kungsörs och Fagersta kommuner tecknade 2021 ett avtal om 

en gemensam energirådgivning under perioden 2021-2022. Då gällande 

programperiod för bidrag till energi- och klimatrådgivare förlängs till 2023 föreslås 

att överenskommelsen om fördjupad samverkan för samordnad energi- och 

klimatrådgivning förlängs till 2023-12-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Samverkan samt ansökan om stadsbidrag för energi- och 

klimatrådgivning 

Svarsformulär - Ansökan om förlängning av EKR - KAK+F till KS 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Godkänna föreliggande förslag till överenskommelse mellan kommunerna om 

fördjupad samverkan för samordnad energi- och klimatrådgivning 

2. Ansöka om statsbidrag till samordnad energi- och klimatrådgivning hos 

Energimyndigheten samt att bemyndiga samhällsbyggnadschef 

3. För Köpings kommuns räkning underteckna avtalen och ansöka om bidrag 

för energi- och klimatrådgivning. 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslag till beslut och finner att så 

är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.  
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§ 188 Månadsuppföljning maj (P5) 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Annelie Pettersson 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter maj 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, 2022-06-10 

Månadsrapport Köpings kommun maj (P5) 

  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslag till beslut och finner att så 

är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.  
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§ 189 Remittering av medborgarförslag - Badbuss 
till Malmön under sommartid 
Diarienummer: KS 2022/392 

Beslut 

Förslaget remitteras till kommunledningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Ira Walther har inkommit med ett medborgarförslag om en badbuss till Malmön 

under sommartid. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30 att ta upp 

medborgarförslaget till behandling samt att 

remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Badbuss till Malmön under sommartid 

Kopia till 

Förslagsställaren 
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§ 190 Remittering av medborgarförslag - Med 
anledning av Krillans aktivitetspark 
Diarienummer: KS 2022/347 

Beslut 

Förslaget remitteras till kommunledningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Signhild Åkervall har inkommit med ett medborgarförslag om en aktivitetspark på 

Krillan. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30 att ta upp medborgarförslaget 

till behandling samt att 

remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag med anledning av Krillans aktivitetspark. 

Kopia till 

Förslagsställaren 
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§ 191 Svar på motion - Elljuss på KUJ fr Kolsva till 
Gisslarbo (C) 
Diarienummer: KS 2021/270 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 

Bernt Bergsten (C) har inkommit med en motion angående elljus på KUJ-

banvallen från Kolsva norrut till Gisslarbo. Motionären föreslår att den gamla 

banvallen som sträcker sig ca 2,8 km norrut mellan Kolsva och Gisslarbo ska få 

belysning samt ökat underhåll.  

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsförvaltningen och till VME för 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande elljus KUJ-banvallen 

Yttrande från Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen 

Motion från Bernt Bergsten (C) angående elljus på KUJ-banvallen från Kolsva 

norrut till Gisslarbo 

 

Yrkanden 

Ola Saaw (M) och Carl-Inge Westberg (S) yrkar att arbetsutskottet ska förslå 

kommunstyrelsen besluta lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, avslag till motionen. 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med förslaget och 

finner att så är fallet. Arbetsutskottet beslutar att förslaget till kommunstyrelsen är 

fullmäktige beslutar avslå motionen. 
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Kopia till 

Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 192 Svar på medborgarförslag - Avskaffa 
medborgarförslag 
Diarienummer: KS 2019/314 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit angående att avskaffa möjligheten att lämna in 

medborgarförslag. I förslaget framgår att medborgarförslag som inkommer ofta är 

irrelevanta, att de upptar administrativt merarbete för tjänstepersoner och att det 

finns andra metoder som är bättre och mer effektiva. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över medborgarförslag angående att avskaffa 

medborgarförslagen 

Medborgarförslag – Avskaffa medborgarförslagen 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar efter överläggningar i rummet om arbetsutskottet kan besluta 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses besvarat, och 

finner att så är fallet.  

Kopia till 

Förslagsställaren 
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§ 193 Beslut om instruktion till stämmoombud Elnät 
Diarienummer: KS 2022/428 

Beslut 

Köpings kommuns stämmoombud ges i uppdrag att vid extra bolagsstämma rösta 

för att 

1. stämman står bakom att Mälarenenergi AB tecknar avtal för lokalerna i 

Mälarhuset och att ett andrahandskontrakt därmed ska upprättas mellan 

Mälarenergi AB och Mälarenergi Elnät AB. 

 

2. stämman står bakom principen att Mälarenergi AB tecknar erforderliga 

hyresavtal för kontors- och verksamhetslokaler som ska nyttjas av 

Mälarenergi Elnät AB och att hyreskostnaden inklusive media transföreras 

utan påslag, samt att andrahandskontrakt upprättas. 

 

3. punkterna 3,4 och 5 i dagordningen för stämman utgår som beslutsärenden, 

och att följande frågeställningar framförs för besvarande innan nämnda 

beslutspunkter kan tas upp för stämmobeslut vid en kommande tidpunkt; 

• Vad avses med tomställd yta i Navet efter antal koncernanställda? 

• Hur förhåller den sig i jämförelse med den yta Elnät hyr i Navet? 

• Under vilken tidsperiod ska tomhyra betalas? 

 

4. ägaren vill se en tidplan över återbesättandet av tomma lokaler i Navet och att 

en kontinuerlig rapport sker till ägarna.  

Ärendebeskrivning 

Enligt Kommunstyrelsens reglemente 6 § punkt 6 har styrelsen i uppgift att 

tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor. 

Kommunstyrelsen ska välja ombud för bolagsstämmor under 2022. 

Förslag till beslut 

Köpings kommuns stämmoombud ges i uppdrag att vid extra bolagsstämma rösta 

för att 

1. stämman står bakom att Mälarenenergi AB tecknar avtal för lokalerna i 

Mälarhuset och att ett andrahandskontrakt därmed ska upprättas mellan 

Mälarenergi AB och Mälarenergi Elnät AB. 
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2. stämman står bakom principen att Mälarenergi AB tecknar erforderliga 

hyresavtal för kontors- och verksamhetslokaler som ska nyttjas av 

Mälarenergi Elnät AB och att hyreskostnaden inklusive media transföreras 

utan påslag, samt att andrahandskontrakt upprättas. 

 

3. punkterna 3,4 och 5 i dagordningen för stämman utgår som 

beslutsärenden, och att följande frågeställningar framförs för besvarande 

innan nämnda beslutspunkter kan tas upp för stämmobeslut vid en 

kommande tidpunkt; 

• Vad avses med tomställd yta i Navet efter antal koncernanställda? 

• Hur förhåller den sig i jämförelse med den yta Elnät hyr i Navet? 

• Under vilken tidsperiod ska tomhyra betalas? 

 

4. ägaren vill se en tidplan över återbesättandet av tomma lokaler i Navet och 

att en kontinuerlig rapport sker till ägarna. 

Beslutsordning 

Ordföranden redovisar förslag till beslut och finner att det endast finns ett förslag 

till beslut. Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta 

och finner att så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med presenterat 

förslag.  


