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§ 132 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Jonny Clefberg utses till justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Jonny Clefberg till justerare  
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§ 133 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Kallelse 2022-05-04 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan  
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§ 134 Informationsärende - Matsal St.Olovsskolan 
Föredragande: Boki Vojvodic 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Eleverna vid St Olovsskolan har de senaste åren intagit sin skollunch i Folkets hus 

lokaler. Från och med terminsstarten i augusti 2022 kommer inte skolan att kunna 

nyttja dessa lokaler i lika stor utsträckning vilket medför att en annan lokallösning 

behöver tas fram. Boki Vojvodic, tf fastighetsstrateg på 

kommunledningsförvaltningen, informerar i ärendet.  
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§ 135 Återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
Diarienummer: KS 2022/356 

Föredragande: Sara Schelin 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 

• Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 

verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 

31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

2008 flyttades verksamhetsområdet krisberedskap över till Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (VMKF) via en överenskommelse mellan Västra Mälardalens 

kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. 

Verksamhetsområdet innefattar två heltidstjänster där Köpings kommun 

finansierar en heltidstjänst.  

Krisberedskapssamordnaren har till uppgift att övergripande driva och samordna 

krisberedskapsfrågorna i respektive medlemskommun och mellan dessa 

kommuner. 

 I Köpings kommun pågår nu ett arbete med att etablera en säkerhetsavdelning. 

Kommunen behöver stärka upp och minska sårbarheten i arbetet med 

säkerhetsfrågor och ser därför fördelar att samla kris- och säkerhet i kommunens 

egen organisation för att kunna utveckla dessa aktuella frågor lokalt. Samverkan 

med övriga kommuner kommer att ske fortsättningsvis men i andra former. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

Överenskommelse krisberedskap 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
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• Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 

• Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 

verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 

31 december 2022.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

  

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Arboga kommun 

Kungsörs kommun  
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§ 136 Yttrande angående revisionsrapport 
grundläggande granskning 2021 
Diarienummer: KS 2022/264 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på revisionsrapporten 

• Överlämna skrivelsen till kommunrevisionen. 

Beslutsmotivering 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska 

all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 

styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en 

löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att 

bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 

ansvarsfrågan.  

Kommunrevisionen vill att kommunstyrelsen och nämnderna återkopplar till 

revisorerna att rapporten har behandlats samt svar på eventuella synpunkter i 

rapporten senast den 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

Rapport grundläggande granskning 

Missiv grundläggande granskning 2021 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på revisionsrapporten 
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• Överlämna skrivelsen till kommunrevisionen. 

Kopia till 

Kommunrevisionen 

 

Kommunfullmäktige - för kännedom  
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§ 137 Yttrande angående revisionsrapport 
granskning av bokslut och årsredovisning 
2021 
Diarienummer: KS 2022/251 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på revisionsrapporten 

• Överlämna skrivelsen till kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB 

genomfört en granskning av kommunens bokslut och årsredovisning för 2021. 

Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen. Kommunrevisionen har 

godkänt rapporten vid sammanträde den 18 mars 2022. 

Under revisorernas granskning har synpunkter framförts till och diskussioner förts 

med ekonomiavdelningen och övrigt berörda. 

Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och har upprättats i enlighet med den kommunala 

redovisningslagen och god redovisningssed. Revisionen bedömer även att 

årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat 

och ställning samt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för beaktande 

och önskar svar senast den 31 maj 2022 på vilka åtgärder styrelsen har för avsikt 

att vidta med anledning av granskningen och de synpunkter som lämnas i 

rapporten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-29 

Revisionsrapport granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Missiv granskning årsredovisningen  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
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• Godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på revisionsrapporten 

• Överlämna skrivelsen till kommunrevisionen. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige - för kännedom  
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§ 138 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten 
Mälardalen (RTMD) 
Diarienummer: KS 2022/205 

Beslut 

Redovisningsskyldiga deltar ej i beslutet. 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna Räddningstjänsten Västra Mälardalens årsredovisning för 2021 

med däri gjorda dispositioner. 

• Bevilja direktionen för Räddningstjänsten Västra Mälardalen samt enskilda 

ledamöter i densamma ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund med sex 

medlemskommuner; Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga och 

Kungsör. Ändamålet är att kommunalförbundet ska upprätthålla en för 

medlemmarna gemensam organisation för räddningstjänst och andra uppgifter.  

God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2021 då Räddningstjänsten 

Mälardalen uppfyllt balanskravet och förbundets ekonomiska mål är uppfyllda 

samt att Räddningstjänsten Mälardalen aktivt arbetat utifrån de fastställda målen i 

verksamhetsplanen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Mälardalen 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna Räddningstjänsten Västra Mälardalens årsredovisning för 2021 

med däri gjorda dispositioner. 

• Bevilja direktionen för Räddningstjänsten Västra Mälardalen samt enskilda 

ledamöter i densamma ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 
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Beslutsordning 

Då ordföranden ej deltar i beslut agerar Jonny Clefberg ordförande för ärendet. 

Då Jonny är justeringsperson utses Ola Saw till justeringsperson för ärendet. 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

  

Kopia till 

Räddningstjänsten Mälardalen  
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§ 139 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen 
Diarienummer: KS 2022/307 

Beslut 

Redovisningsskyldiga deltar ej i beslutet. 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna Samordningsförbundet Västra Mälardalens årsredovisning för 

2021 med däri gjorda dispositioner. 

• Bevilja direktionen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen samt 

enskilda ledamöter i densamma ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är en fristående organisation med 

medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt 

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundet ska stödja utvecklingen av 

myndigheternas samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer 

mellan 16-64 år. Uppgiften är att jobba för att individer ska få samordnat stöd och 

rehabilitering som syftar till att nå en egen försörjning. 

Samordningsförbundets resultat för 2021 blev +738 tkr jämfört med budgeterat 

resultat på +/– 0 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen årsredovisning 2021 

Revisionsrapport 2021 KPMG 

Revisionsrapport 2021 Freveko 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna Samordningsförbundet Västra Mälardalens årsredovisning för 

2021 med däri gjorda dispositioner. 

• Bevilja direktionen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen samt 

enskilda ledamöter i densamma ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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§ 140 Årsredovisning 2021 VafabMiljö 
Kommunalförbund 
Diarienummer: KS 2022/268 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna VafabMiljös årsredovisning för 2021 med däri gjorda 

dispositioner. 

• Bevilja direktionen för VafabMiljö samt enskilda ledamöter i densamma 

ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning 

Ärendebeskrivning 

VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av kommunerna i Västmanlands län samt 

de angränsande kommunerna i Uppsala län. VafabMiljö har i uppdrag att hantera 

medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor miljöhänsyn, hög 

kostnadseffektivitet och med god kvalitet gentemot avfallslämnarna. 

Kommunalförbundet har också ett grundläggande ansvar enligt miljöbalken att 

utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, samla in och 

transportera hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten. 

Resultatet för koncernen är 10,4 mnkr för 2021, vilket är 1,8 mnkr bättre än för 

kommunalförbundet. VafabMiljö Kommunalförbund redovisar ett resultat på 8,7 

mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

Årsredovisning 2021 VafabMiljö kommunalförbund 

Revisionsberättelse 2021 

Granskningsrapport årsredovisning 2021 EY 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna VafabMiljös årsredovisning för 2021 med däri gjorda 

dispositioner. 

• Bevilja direktionen för VafabMiljö samt enskilda ledamöter i densamma 

ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

VafabMiljö kommunalförbund  
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§ 141 Årsredovisning 2021 Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer: KS 2022/206 

Beslut 

Redovisningsskyldiga deltar ej i beslutet. 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna Västra Mälardalens kommunalförbunds årsredovisning för 

2021 med däri gjorda dispositioner. 

• Bevilja direktionen för Västra Mälardalens kommunalförbund samt 

enskilda ledamöter i densamma ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

Ärendebeskrivning 

Västra Mälardalens kommunalförbund består av kommunerna Köping, Arboga, 

Kungsör och Surahammar. Förbundet ansvarar för att ge service och tjänster inom 

verksamhetsområdena IT, systemförvaltning, telefoni, löneadministration, 

upphandling, krisberedskap, säkerhetssamordnare, bidrag och tillstånd, arkivarie 

och skanning av pappersfakturor. 

Årets resultat uppgick till 1 579 tkr vilket överträffar VMKF’s finansiella mål. Det 

stora överskottet beror till största delen på vakanta tjänster samt att 

pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

Årsredovisning 2021 Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 

Revisionsberättelse 2021 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna Västra Mälardalens kommunalförbunds årsredovisning för 

2021 med däri gjorda dispositioner. 

• Bevilja direktionen för Västra Mälardalens kommunalförbund samt 

enskilda ledamöter i densamma ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund  
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§ 142 Årsredovisning för av kommunstyrelsen 
förvaltade stiftelser 
Diarienummer: KS 2022/357 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

  

Förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänna årsredovisningarna för av kommunstyrelsen förvaltade 

stiftelser för 2021 

Ärendebeskrivning 

Från 1996 gäller en ny stiftelselag. Denna lag omfattar även stiftelser som förvaltas 

av kommunstyrelsen. Vissa stiftelser har egen styrelse men har uppdragit 

förvaltningen till kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-30 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen E.f. Hultgrens testamentesfond 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen familjen G.A Roséns Minne 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Köpingsfonden 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Studiefond för skolledare och lärare vid Köpings 

kommuns gymnasieskola och grundskolas högstadium 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Understödsfonden för behövande inom 

förutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Köpings Tuberkulosförenings donationsfond jämte 

avkomstfond (Barnkolonifinden) 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Fabrikör J.L. Eklunds fond 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Wadsteinska fonden 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
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• Godkänna årsredovisningarna för av kommunstyrelsen förvaltade 

stiftelser för 2021 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.   
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§ 143 Remittering av motion- Öka valfriheten, 
mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorg i Västra Mälardalen 
Diarienummer: KS 2022/298 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen för yttrande i samråd med 

berörda nämnder.  

Ärendebeskrivning 

Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion om att öka valfriheten, 

mångfalden och kvalitén inom vård- och omsorgen i Västra 

Mälardalen. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att ta upp motionen till 

behandling och remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion -Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och omsorg i 

Västra Mälardalen  
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§ 144 Ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 
Diarienummer: KS 2022/313 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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, 2022-05-03 

Förteckning över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  
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Kopia till 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB  

Kommunledningsförvaltningen 

Vård- och Omsorgsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Social och arbetsmarknadsförvaltningen  
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§ 145 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 
Diarienummer: KS 2022/265 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Rapporten läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), 

skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande 

beslut som inte verkställts inom 3 månader. Rapport från vård- och 

omsorgsnämnden föreligger. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS period 1 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Rapporten läggs till handlingarna 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

Vård- och omsorgsförvaltningen  
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§ 146 Samrådsbeslut gällande fördjupad 
översiktsplan 
Diarienummer: KS 2022/323 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Samråd av förslag till fördjupning av översiktsplan för Köpings tätort enligt 3  

kap. 8§ plan- och bygglagen (2010:900 t.o.m. SFS 2020:603) sker under perioden 

23 maj 2022 – 9 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som anger inriktningen för den  

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen är inte juridiskt bindande 

men  

ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 

hur  

den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda 

med  

länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge  

kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i  

övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet 

med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge  

möjlighet till insyn och påverkan. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det planförslag som finns framtaget 

är  

tillräckligt genomarbetat för att gå ut på samråd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Samråd av förslag till fördjupning av översiktsplan för Köpings tätort enligt 3  

kap. 8§ plan- och bygglagen (2010:900 t.o.m. SFS 2020:603) sker under perioden 

23 maj 2022 – 9 oktober 2022. 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger och 

frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – för kännedom   
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§ 147 Övrig information 

Ärendebeskrivning 

• Ombudgeteringar 2021 års medel till 2022 

På kommunfullmäktigesammanträdet (2022-05-25 § 35), ombudgeteringar 

2021 års medel till 2022, uppmärksammades att underlaget från kultur- 

och fritidsnämnden inte stämde vid summering av de investeringsprojekt 

som fanns beskrivna. Arbetsutskottet fick i uppdrag att utreda vilken 

summa som gäller för ombudgeteringen för kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen har kontrollerat underlaget med kultur- 

och fritidsförvaltningen och det saknades tre projekt i själva skrivningen, 

men den totala summan stämmer. Ny bilaga bifogas dagens 

sammanträdeshandlingar där detta framgår. Det betyder att de belopp som 

beslutades att ombudgeteras för respektive nämnd är korrekta. 

Handlingen skickas till Kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige 

som ett anmälningsärende vid respektive instans kommande sammanträde 

under maj månad.  


