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Datum 

2021-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-10-12 

Datum för anslags 

uppsättande 
2021- Datum för  

anslags nedtagande  
2021- 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 

 

Underskrift  ................................................................  

Niclas Persson  
 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset kl 09.00 – 10.15 

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 

Christer Nordling teknisk chef 

Camilla Blomqvist näringslivschef, §290 

Carl Björnberg  sekreterare 

Niclas Persson sekreterare 

 

 Andreas Trygg Paragraf   283-290 
 

Justeringens tid och 

plats 

Köping, Rådhuset, 2021-10-12 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

 ................................................................  

Niclas Persson 

 

 

Ordförande 

 

 ................................................................  

Annika Duàn 

 

 

Justerande 

 

 ................................................................  

Andreas Trygg 
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Ks au § 283 KS 2021/500 
 

Upphandling redskapsbärare 
Köpings kommun har genom denna upphandling, upphandlat en redskapsbärare. 

Upphandlingen har genomförts genom särskild fördelningsnyckel av Adda Inköps-

centrals ramavtal ”Parkmaskiner och Gräsklippare 2019” i enlighet med Lagen om 

offentlig upphandling SFS 2016:1145. 

 

Vid anbudstidens utgång 2021-09-20 hade ett (1) anbud inkommit. Kvalificering och 

utvärdering av anbuden har genomförts enligt upphandlingsdokumentet. 

 

Underlag för upphandlingsbeslut avseende redskapsbärare samt tjänsteskrivelse 

föreligger. 

 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att antaga Värmdal Traktor Service AB som leverantör för en ny redskapsbärare. 

 

att avtalsspärr löper under 10 dagar för underrättelse om beslut. 

 

att Teknisk chef får teckna avtal med antagen leverantör. 

 

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Annika Duan Andreas Trygg 
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Ks au § 284 KS 2021/501 
 

Delårsrapport - Kommunstyrelsen 
Delårsrapporten är dels en ekonomisk uppföljning med resultat per den 31:a augusti och 

dels en uppföljning av verksamhetens måluppfyllelse. 

 

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens ansvarsområde per den 31:a augusti visar 

en avvikelse mot budget med totalt -0,4 miljoner kronor. Prognosen för hela året 2021 är 

en avvikelse med -12,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom mark och 

fastighet och inom räddningstjänsten. 

 

Vid uppföljning av grunduppdrag utifrån verksamhetsperspektiv och medarbetarpers-

pektivet bedöms att det finns förutsättningar att uppnå målsättningarna helt eller delvis, 

men för ekonomiperspektivet bedöms att det inte finns förutsättningar att uppnå mål-

sättningarna. 

 

Förslag till delårsrapport samt tjänsteskrivelse föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapport till och med 31:a augusti för kommunstyrelsens 

ansvarsområde. 

 

 

 

Ks au § 285 KS 2021/501 
 

Delårsrapport – Köpings kommun 
Delårsrapporten beskriver det ekonomiska utfallet för Köpings kommunkoncern januari till 

augusti 2021 och även en prognos för hela året 2021. I rapporten görs också en uppföljning 

av verksamhetens grunduppdrag och måluppfyllelse. 

 

Köpings kommun redovisar ett delårsresultat på 21,9 Mkr. Resultatet motsvarar 1,9 

procent av skatteintäkterna vilket är högre än kommunens långsiktiga mål på 0,5 procent. 

Kommunkoncernens resultat blev 61,5 Mkr jämfört med 100,5 Mkr 2020. Årets netto-

investeringar för kommunen har hittills uppgått till 124,2 Mkr och var för samma period 

2020 128,8 Mkr. Koncernens nettoinvesteringar har uppgått till 219,1 Mkr. 

 

Nämndernas prognoser för helåret för verksamheterna indikerar ett underskott på -13,4 

Mkr. Verksamheter tillhörande finansförvaltning samt finansiering beräknas ge ett 

överskott på 1,4 Mkr. Årets resultat beräknas bli - 3,4 Mkr, vilket är 12,0 Mkr sämre än 

budgeterat resultat. 

 

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet, men utifrån helårsprognosen kommer 

inte målet att uppnås i årsbokslutet. För verksamhetsmålen är bedömningen att förut-

sättningarna finns för att uppnå målen. Bedömningen är, eftersom det finansiella målen 

inte prognosticeras att uppnås, att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk 

hushållning. 
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Förslag till delårsrapport samt tjänsteskrivelse föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapporten per 30:e augusti 2021. 

 

att ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar underskott mot budget för helåret 

2021 att vidta åtgärder för att få en budget i balans. 

 

 

 

Ks au § 286 KS 2021/502 
 

Ombud till Köpings Folkets Hus förenings årsmöte 
Köpings Kommun är andelsägare i Köpings Folkets Hus förening som kallat till årsmöte 

tisdagen den 19 oktober 2021, kl 18.00, i Folkets Hus. 

 

Kommunen har rätt att sända l5 ombud tillårsmötet. Arbetsutskottet har av hävd att utse 

ombud. 

 

Kallelse till årsmöte och årsredovisning för Köpings Folkets Hus förening föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att välja Ivan Czitrom till ombud. 

 

att uppdra åt kommunens ombud att tillvarata kommunens intresse på bästa sätt. 

 

 

 

Ks au § 287 KS 2021/175 
 

Medborgarförslag - Cykel- och skateboardpark i Kolsva 
IngMarie Östling har lämnat ett medborgarförslag om att bygga en cykel- och skateboard-

park i Kolsva. I medborgarförslaget framgår att en cykel- och skateboardpark skulle ge 

ungdomar något att ägna sig åt på kvällar, helger och lov. Placeringen föreslås där man 

tidigare haft baracker placerade för förskoleverksamhet, vid Odensvivägen 4 – 6. 

Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till kultur- och folkhälso-

förvaltningen som har inkommit med tjänstemannayttrande. 

 

I yttrandet framgår att ungdomsfullmäktige har tillfrågats i ärendet och att de ställer sig 

positiva till förslaget då det skapar förutsättningar till ökad fysisk aktivitet och bidrar till en 

meningsfull fritid. Köpings skatehall är högt belastad vilket visar på att intresset för skate 

och cykel är stort. Kostnaden för anläggning av cykel-och skatepark beror på val av 

utförande och vilken markberedning som behöver göras på området. I yttrandet har man 

tittat på en större skatepark i betong som kostar 7,2 Mkr och en anläggning med träramper 

som kostar ca. 3,6 Mkr. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Kultur- och 

folkhälsoförvaltningens yttrande och har inget att tilläga till ärendet. 
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Yttrande från kultur- och folkhälsoförvaltningen föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att återremittera till kommunledningsförvaltningen för att ta fram ett svar. 

 

 

 

Ks au § 288 KS 2021/163 
 

Delegationsrapport - Trafikmyndigheten  
Förteckning över beslut, som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 28 augusti 

1997 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Avser perioden 2021-07-31 till  

2021-09-30. 

 

Förteckning över delegationsbeslut föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att notera rapporten till protokollet. 

 

 

 

Ks au § 289 KS 2021/285 
 

Delegationsrapport - Kommunledningsförvaltningen 
Förteckning över beslut, som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegation 

till ledamot eller tjänsteman.  

 

Ingen rapport har inkommit. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att lämna ärendet utan åtgärd. 

 

 

 

Ks au § 290 
 

Överläggning – Stöd till centrumföreningen 
Näringslivschefen leder överläggning med arbetsutskottet gällande ekonomiskt stöd till 

centrumföreningen. 
 

 


