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KS § 185 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – IKW-stuga 
Avtal om lägenhetsarrende IKWs stugor påskrivet 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

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

KS § 186 
Ks au § 298 KS 2021/326 

Digitaliseringsstrategi 2021-2027, Köpings kommunkoncern 
Syftet med digitaliseringsstrategin är att visa vilka utmaningar som Köpings kommun står inför 
när kraven på digitalisering av verksamheterna växer. Vad ska göras för att få ett digitalt 
innanförskap? Hur ska vi samarbeta inom och utanför kommunen för att klara den digitala 
verksamhetsutvecklingen. 

Strategin ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens styrelser, nämnder och 
verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter i verksamhets-
utvecklingen. Den visar på färdriktning och på vikten av att samverka i den fortsatta 
utvecklingen. Digitalisering är en förutsättning för att nå kommunens utvecklingsmål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Digitaliseringsstrategi 
Digitaliseringsstrategi  

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, med förändringen att det på 
framsidan framgår att strategin gäller för perioden 2021-2027. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att digitaliseringsstrategi för Köpings kommunkoncern fastställs. 

KS § 187 
Ks au § 299 KS 2021/327 

Kompetensförsörjningsstrategi 2021-2027, Köpings kommunkoncern 
Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att ge riktning till det övergripande, strategiska 
och långsiktiga arbete som krävs för att klara koncernens kompetensförsörjning. Med ett 
strukturerat och likvärdigt arbete inom kommunkoncernen kan vi möta de utmaningar vi står 
inför inom kompetensförsörjningsområdet och fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns 
på rätt plats. 

Strategin ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens styrelser, nämnder och 
verksamheter i arbetet med kompetensförsörjningens möjligheter i verksamhetsutvecklingen. 
Den visar på färdriktning och på vikten av att samverka i den fortsatta utvecklingen. Arbetet 
med kompetensförsörjning är en förutsättning för att nå kommunens målbild. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Kompetensförsörjningsstrategi 
Kompetensförsörjningsstrategi 
Ny version sida 8, Vilka är de förväntade effekterna? 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med redaktionella ändringar enligt 
ny version av sida 8, Vilka är de förväntade effekterna? 

Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att kompetensförsörjningsstrategi för Köpings kommunkoncern fastställs. 
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KS § 188 
Ks au § 308 KS 2017/654 

Finansiering av staty ”Kalle Köping” 
Kultur och folkhälsoförvaltningen har i uppdrag att leda arbetet med att uppföra en staty 
föreställande fotbollsspelaren ”Kalle Köping Gustafsson”. Offert på utförandet har antagits och 
skapandet pågår. Statyn beräknas vara klar om några månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse rörande finansiering av ”Kalle Köping” 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
att dela ut 785 000 kr från stiftelsen Köpingsfonden för att finansiera uppförandet av statyn 
”Kalle Köping” 

KS § 189 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Beslut om priser i kollektivtrafiken 2022 
Beslut om priser 2022 kollektivtrafikförvaltningen. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att kollektivtrafikförvaltningens förslag till biljettpriser 2022 antas. 
 
 
 
KS § 190 
Ks au § 310 KS 2021/378 
 

Beslut om finansiering av ny konstfrusen isbana vid Kristinelunds Sportfält 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2020-06-16 att arbeta vidare med ärendet 
angående nybyggnation av ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält. 
Kommunledningsförvaltningen utredde med hjälp av kultur- och folkhälsoförvaltningen 
förutsättningarna för en ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält. 
 
Upphandling har genomförts under september-oktober 2021 och beslut fattades i föregående 
ärende. Det som kvarstår är att fatta beslut om finansiering av investeringen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringen i en ny konstfrusen isbana med 
tillhörande ismaskinsgarage finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 
Likaså de utrednings- och projektkostnader som finns kopplade till investeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Finansiering Isbana 
Förstudie Kristinelunds Sportfält ny bandybana  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-16 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18  
Tilldelningsbeslut i Upphandlingen av ny konstfrusen isbana. 
 
Yrkanden 
Ordförande samt Jonny Clefberg, Jenny Adolphson, Ivan Czitrom, Elizabeth Salomonsson, 
Maria Liljedahl, Ola Saaw och Andreas Trygg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Ordförande yrkar att Anna-Carin Ragnarson får göra en protokollsanteckning 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Anna-Carin Ragnarsson ställer sig positiv till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
att Investering i ny konstfrusen isbana samt ismaskinsgarage på Kristinelunds sportfält, samt 
investeringens utrednings- och projektkostnader, uppgående till sammanlagt  
22,5 mkr finansieras med medel från kommunstyrelsens investeringsreserv. 
 
att Anna-Carin Ragnarson får göra en protokollsanteckning. 
 
 
 
KS § 191 
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 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att verkställa att Västra Mälardalens Energi och Miljö 
AB övertar lån motsvarande 337,0 miljoner kronor från kommunen. 
 
 
 
KS § 192 
Ks au § 328 KS 2021/116 
 
Driftbudgetuppföljning efter oktober 2021 
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter oktober 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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Driftbudgetuppföljning efter september 2021 
Driftbudget-uppföljning med helårsprognos inkl. Verksamhetsstatistik - September 2021 
Tjänsteskrivelse – Driftbudgetuppföljning efter oktober 2021 
Driftbudgetuppföljning med helårsprognos – Oktober 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna rapporterna. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna rapporterna. 
 
 
 
KS § 193 
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 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande över 
rapporten. 
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KS § 194 
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 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande över 
rapporten. 
 
 
 
KS § 195 
Ks au § 312 KS 2021/218 
 
Svar på motion – Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
Anna-Karin Ragnarsson (KD), Per Norin (KD), Salah Rasho (KD) samt Kenth Lucas (KD) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där men föreslår att en utbildningsavdelning för 
äldrevård i länet ska byggas upp. Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till 
Vård- och omsorgsförvaltningen för yttrande, som också inkommit med svar. 
 
I yttrandet framkommer att Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig mycket positiv till olika 
former av samverkan men föreslår att motionen riktas till Regionen som ansvarar för all 
slutenvård, inklusive geriatrisk specialistsjukvård. Kommunledningsförvaltningen har inget 
ytterligare att tillföra till yttrandet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
Yttrande från Vård- och Omsorgsförvaltningen 
Motion - Bygg upp utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
 
Yrkanden 
Ordförande samt Ivan Czitrom och Elizabeth Salomonsson yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande 
 
 
 
KS § 196 
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 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
KS § 197 
Anmälan av handlingar 
Protokoll och andra inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning inkomna handlingar KS oktober 
Revisionens utlåtande avseende delårsrapport för Räddningstjänsten Mälardalen 
Verksamhetsplan 2022 Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att lägga handlingarna till protokollet. 

Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga handlingarna till protokollet. 

KS § 198 
Anmälan av delegationsbeslut 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 2021-10-14 om 
delegation till ledamot eller tjänsteman. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning Samhällsbyggnadsförvaltningen, markenheten, september 2021 
Delegationsförteckning Samhällsbyggnadsförvaltningen, markenheten, oktober 2021 
Delegationsförteckning Kommunledningsförvaltningen, oktober 2021 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att lägga handlingarna till protokollet. 

Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga handlingarna till protokollet. 
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