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Tovve Svensk, Personalchef, Kommunledningsförvaltningen, § 194 
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§ 191 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Göran Eriksson (SD) väljs till justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Göran Eriksson (SD) till justerare.  
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§ 192 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

1. Per Ågren medges närvarorätt vid dagens sammanträde. 

2. Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-11-30 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar först om Per Ågren medges rätt att närvara vid dagens 

sammanträde. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar ge närvarorätt. 

Därefter frågar ordföranden om ärendelistan kan fastställas och finner att 

kommunstyrelsen fastställer ärendelistan.   
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§ 193 Information om projektet Rådhuset 
Föredragande: Thony Eriksson 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Thony Eriksson, fastighetsförvaltare, informerar om projektet Rådhuset.  
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§ 194 Upphandling av företagshälsovård  
Diarienummer: KS 2022/788 

Föredragande: Maria Söderberg 

 

Se separat protokoll.   
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§ 195 Mark- och exploateringsplan 
Diarienummer: KS 2022/680 

Föredragande: Anita Iversen 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning och prioriteringsordning för 

kommunens exploateringsverksamhet som redovisas i förslag till mark- och 

exploateringsplan 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med VME upprättat ett förslag till 

mark- och exploateringsplan för Köpings kommuns pågående och framtida 

exploateringsprojekt på egenägd mark. Syftet är att ge en överblick över vad som 

är på gång och utgöra underlag för inbördes prioritering av projekten. 

Mark- och exploateringsplanen innehåller en projektportfölj med förslag på 

prioritetsordning i tre nivåer (hög, medel, låg) samt korta fakta och klassning av 

varje projekt utifrån ett antal olika parametrar. En översikt över samtliga projekt 

redovisas även i form en tidslinje med bedömd tidsåtgång för planprocess, 

projektering, infrastrukturutbyggnad samt byggnation på tomtmark. 

Mark- och exploateringsplanen är ett levande dokument som avser att ange 

inriktningen för exploateringsverksamheten men som revideras löpande utifrån 

rådande läge avseende efterfrågan, resurser, politisk vilja och andra faktorer som 

kan spela in vid planeringen av projekten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse mex-plan, 2022-11-08 

Mark- och exploateringsplan version 1.0 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 §330 

Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning och 

prioriteringsordning för kommunens exploateringsverksamhet som 

redovisas i förslag till mark- och exploateringsplan 
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME)  
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§ 196 Renovering Erikslunds ridhus 
Diarienummer: KS 2022/711 

Beslut 

Kommunstyrelsen anslår 400 000kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv för 

upprustning av ridhuset. 

Ärendebeskrivning 

Köpings Ridklubb som hyr av Köpings kommun på Erikslund har stora problem i 

förhyrd lokal. Delar av de bärande pelarna är angripna av rost på grund av fuktig 

miljö i halmen som är förorenad av hästavföringar som innehåller salt mm. 

Pelarna i stalldelen har blivit genomrostade helt i underkanten enligt redovisade 

bild. Eftersom pelarna har förlorat stöd vid fundament får de i nuläget stöd endast 

av de inkopplade sidoväggarna på varje sida. Det finns en stor risk att pelarna 

kollapsar om sidoväggarna kopplas bort. I stort sett så har en del av pelarna 

förlorat sin funktion som bärande konstruktion vid fundamentet som stöd för 

limträbalkar under vinden eftersom pelaren i princip inte har något stöd kvar vid 

grunden. Pelarna är i akut behov för renovering alt. ersättas med nya pelare. 

Kostnad för att åtgärda detta uppskattas av entreprenör bli ca 400 000kr. 

Beslutsunderlag 

Rapport Bjerking AB PM-Rapport 22U1266-1 

Kundkalkyl KAK-Byggen AB dat 221004 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 §329 

Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen anslår 400 000kr ur kommunstyrelsens 

investeringsreserv för upprustning av ridhuset 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 197 Information - Tydliggörande av 
Energigruppens arbete och uppdrag 
Föredragande: Sara Schelin, Christer Nordling 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Christer Nordling, VD VME informerar om Energigruppens arbete och uppdrag.  
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§ 198 Revisorernas bedömning av kommunens 
delårsrapport 2022 
Diarienummer: KS 2022/657 

Föredragande: Irene Magnusson 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Lämnade svar på revisionsrapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 

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

granskat kommunens delårsrapport 2022-08-31. Kommunrevisionen har godkänt  

rapporten vid sitt sammanträde. 

Revisionen har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet.  

Revisionen anger vidare att det inte har framkommit några omständigheter som 

ger anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse revisorernas granskningsrapport 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten Köpings kommunkoncern 2022 

Rapport översiktlig granskning - delår 2022 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 (kommer 

senare) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 
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• Att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten.  

 

Kopia till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 199 Avgift för trafikanordningsplaner 
Diarienummer: KS 2021/593 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

En avgift för ansökan av separata trafikanordningsplaner införs i Köpings 

kommun.  

Ärendebeskrivning 

År 2021 beslutade kommunfullmäktige (2021-12-20 KF §127) om att införa 

avgifter för ansökan av schakttillstånd, trafikanordningsplaner samt 

sanktionsavgifter för dessa i Köpings kommun.  

I bilagan till beslutet som reglerar taxorna för ansökningar ingår avgiften 

för  trafikanordningsplaner när en entreprenör ansöker om schakttillstånd. Under 

år 2022 har antalet ansökningar om separata trafikanordningsplaner ökat. Utöver 

de cirka 150 ansökningar om schakttillstånd som inkommer varje år, lämnas cirka 

40 ansökningar om trafikanordningsplaner in.  

För att täcka upp personalkostnaden bör en ansökningsavgift på 1500 kronor 

införas för separata trafikanordningsplaner i Köpings kommun.  

Beslutsunderlag 

Avgift för trafikanordningsplaner 

Tjänsteskrivelse - Avgift för trafikanordningsplaner 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-20 § 127 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Att införa en avgift för ansökan av separata trafikanordningsplaner i 

Köpings kommun.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige:  
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• Att införa en avgift för ansökan av separata trafikanordningsplaner i 

Köpings kommun.  

  

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB  
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§ 200 Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: KS 2022/720 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen för egen del: 

 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med 

bilagt förslag, men med ändringen att sammanträdena har starttiden 

14:00.  

 

2. Förslag till kommunfullmäktige:  

 

Sammanträdesplan för 2023 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet 

med bilagt förslag. 

 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras i enlighet med förslaget.  

Ärendebeskrivning 

Varje beslutande instans ska inför varje nytt år fatta beslut om sina 

sammanträdestider.  

Förslaget till sammanträdestider regleras utifrån kommunallagens bestämmelser 

om sista datum för budget och årsredovisning och har tagits fram i samråd med 

ekonomiavdelningen med hänsyn till Köpings kommuns styrprocess som reglerar 

ekonomiska rapporter. Hänsyn har även i möjligaste mån tagits till Region 

Västmanlands samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sammanträdestider, 

detta för att möjliggöra politiskt deltagande på den regionala och nationella arenan. 

Hänsyn har också tagits till kommunfullmäktigesammanträden i närliggande  

kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- 2022-11-22 

Förslag till sammanträdestider för KSAU, KS och KF 2023  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen för egen del: 

 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med 

bilagt förslag.  
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2. Förslag till kommunfullmäktige:  

 

Sammanträdesplan för 2023 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet 

med bilagt förslag. 

 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras i enlighet med förslaget.  

Yrkanden 

Carl-Inge Westberg (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att 

kommunstyrelsens sammanträden hålls kl 14:00 istället för 13:00 som står i 

förslaget.  

Per Andersson (SD) yrkar bifall till ändringsyrkandet.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen fastställer sin egen sammanträdesplan med 

ändring i enlighet med Carl-Inge Westbergs (S) förslag, samt beslutar lämna 

följande förslag till kommunfullmäktige: 

• Sammanträdesplan för 2023 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet 

med bilagt förslag. 

• Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras i enlighet med förslaget.  

Kopia till 

Koncernens samtliga nämnder och styrelser  
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§ 201 Svar på motion - Ny ishall (S) 
Diarienummer: KS 2022/709 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att anlägga en ny ishall. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att ta upp medborgarförslaget till 

behandling samt att remittera till kommunstyrelsen. 

Vis kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-22 (§344) beslutade 

arbetsutskottet att skicka ärendet direkt till kommunfullmäktige med förslaget att 

motionen bifalls och att kommunledningsförvaltningen i och med motionens bifall 

får uppdraget att utreda förutsättningarna för en ny ishall.  

Beslutsunderlag 

Motion - Ny ishall (S) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 §344 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

• Motionen bifalls.  

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningen   
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§ 202 Svar på medborgarförslag - tillåt 
gummifarthinder i villaområden 
Diarienummer: KS 2021/291 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 

Tomas Rimsten har lämnat ett medborgarförslag om att godkänna 

gummifarthinder i villaområden. I medborgaförslaget framgår att invånarna redan 

idag kan ansöka om att placera ut farthinder i villaområden, men att dessa då ska 

följa kommunens riktlinjer för placering och utformning. Enbart blomlådor 

godkänns idag som farthinder.  

Kommunledningsförvaltningen har inhämtat tjänstemannayttrande från Västra 

Mälardalens Energi och Miljö AB (VME). Av yttrandet framgår att blomlådor är 

en effektiv metod att använda som hastighetssänkande åtgärd på lokalgator och 

VME föreslår att dessa fortsättningsvis bör vara det främsta valet av 

hastighetssänkande åtgärder. Längs ett fåtal gator i Köpings kommun kan 

blomlådor vara olämpligt, till exempel på grund av gatans bredd. I sådana fall kan 

andra hastighetssänkande åtgärder användas, däribland gummifarthinder. VME 

gör då bedömningen utifrån vilken lösning som passar bäst på vilken gata.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-02 

Svar på medborgarförslag angående gummifarthinder i villaområden 

Medborgarförslag – Tillåt gummifarthinder i villaområden 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 §255 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 
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så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Kopia till 

Förslagsställaren - För kännedom 

Västra Mälardalen Energi och Miljö AB- För kännedom  
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§ 203 Svar på medborgarförslag - Gång- och 
cykelväg, Brovägen-Dalvägen 
Diarienummer: KS 2021/311 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 

Tommy Sand har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där det 

förslås att en gång- och cykelväg byggs mellan Brovägen och Dalvägen i Kolsva.  

Förslagsställaren skriver i förslaget att boende i bostadsområdet Solbacken längs 

med Brovägen i Kolsva helt saknar gång- och cykelväg till samhället och skolan. 

På grund av detta tvingas boende gå eller cykla på vägbanan som vintertid smalnas 

av och flera trafikfarliga passager måste passeras på barnens skolväg.  

VME skriver i sitt yttrande att de ställer sig positiva till att anlägga en gång, och 

cykelväg från Solbacken längs med Brovägen och vidare längs Dalvägen. En gång- 

och cykelväg kan innebära att fler gångare och cyklister får en säkrare färd och 

använder sig av hållbara transportmedel. 

Brovägen är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare och VME har således inte 

någon möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg på denna sträcka. Sträckan 

längs med Dalvägen är kommunal vilket ger möjlighet för anläggning av gång- och 

cykelväg. Trots att VME är positiva till förslaget finns inte detta budgeterat för 

kommande budgetår.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

Svar på medborgarförslag angående gång- och cykelväg Brovägen- Dalvägen i 

Kolsva 

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg Brovägen- Dalvägen i Kolsva 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 §254 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi och miljö AB - För kännedom 

Förslagsställaren - För kännedom  
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§ 204 Svar på medborgarförslag- Anlägga en andra 
hundrastgård i Köpings östra område 
Diarienummer: KS 2021/50 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendebeskrivning 

Jan Olov Stenberg har inkommit med ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige. I förslaget föreslås kommunen att anlägga en andra 

hundrastgård i Köpings östra område. 

Förslagsställaren föreslår att en ny hundrastgård etableras i närhet till förskolan 

paletten eller vid Römosse i Köpings östra delar. Anledningen är enligt 

förslagsställaren att den befintliga hundrastgården vid Vidhemsområdet lätt blir 

blöt och lerig, samt är otillgänglig för många hundägare som får lång väg för att 

nyttja den. 

Västra Mälardalen Energi och Miljö AB skriver i sitt yttrande att kommunen i 

tidigare utredning kring lämplig plats för etablering av hundrastgård (KS 

2014/125-133) har satt som ett kriterium att en passande plats bör ligga tillräckligt 

långt från kringliggande bostäder för att minska risken för bullerstörning, främst 

hundskall.  

Med anledning av detta valde kommunen att anlägga den befintliga 

hundrastgården på Vidhemsområdet men minst 80 meter från närmsta bostad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-03 

Yttrande från Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Medborgarförslag angående anlägga en andra hundrastgård i Köpings östra 

område  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 §256 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget avslås. 
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Medborgarförslaget avslås.  

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB - För kännedom 

Förslagsställaren- För kännedom  
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§ 205 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård 
Stigarna 
Diarienummer: KS 2021/54 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Sletto Hansson har inkommit med ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige med förslaget att anlägga en hundrastgård på området 

stigarna.  

Förslagsställaren beskriver i förslaget att man förvisso är mycket glada för den 

hundrastgård som redan finns nära Vidhemsområdet. Dock är den mycket 

välbesökt, vilket ger fog för fler hundrastgårdar i Köping. Den befintliga 

hundrastgården är även i behov av dränering då den större delen av året delvis står 

under vatten.  

Västra Mälardalen Energi och Miljö AB skriver i sitt yttrande att kommunen i 

tidigare utredning kring lämplig plats för etablering av hundrastgård (KS 

2014/125-133) har satt som ett kriterium att en passande plats bör ligga tillräckligt 

långt från kringliggande bostäder för att minska risken för bullerstörning, främst 

hundskall.  

Med anledning av detta valde kommunen att anlägga den befintliga 

hundrastgården på Vidhemsområdet men minst 80 meter från närmsta bostad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-03 

Yttrande från Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Medborgarförslag angående anlägga en andra hundrastgård i Köpings östra 

område 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 §257 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget avslås. 
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Medborgarförslaget avslås.  

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Förslagsställaren - För kännedom  
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§ 206 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i 
Kolsva  
Diarienummer: KS 2020/5 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås.  

Ärendebeskrivning 

Anita Enlund har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att, när 

förskolan Lodjuret i Kolsva avvecklas, behålla stängselnätet så att platsen kan 

fungera som en inhägnad hundrastgård. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarförslaget till 

behandling samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au § 18) beslutade 2020-01-14 att remittera 

medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bl.a. skrivit i sitt yttrande att förskolemodulen 

Lokatten på fastigheten Bergtorpet 1:25 i Kolsva har avvecklats. Marken ska 

återställas och stängslet ska tas bort. Marken där förskolemodulen varit belägen är 

planlagd som kvartersmark. Den lämpligaste platsen att uppföra en hundrastgård 

på är på mark som är planlagd som allmän plats, parkmark.  

Platsen där modulen stod ligger mellan en lekplats och Bergtorpets förskola. 

Omkringliggande förskolor nyttjar den befintliga lekplatsen i sin verksamhet. Då 

den föreslagna platsen ligger nära bostadsområden finns risk för buller i form av 

hundskall. Detta kan upplevas som en olägenhet för boende. Vid uppförande av 

en hundrastgård bör dessa planeras med avstånd till boende.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Kolsva 

Yttrande hundrastgård i Kolsva, 2022-08-16 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27 §265 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget avslås.  
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Medborgarförslaget avslås.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - För kännedom 

Förslagsställaren - För kännedom  
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§ 207 Svar på motion - truckstop längs E18 vid 
Köping (KD) 
Diarienummer: KS 2022/230 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har via Anna-Carin Ragnarsson, Salah Rasho, Per Norin och 

Kenth Lucas lämnat in en motion för yttrande gällande truckstop längs E18 vid 

Köping. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till  

samhällsbyggnadsförvaltningen som har inkommit med svar.  

Yttrandet har beretts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid insamling av 

information  

har samtal förts med bland andra Västerås stad, Håbo kommun (Bålsta), Arver i  

Västerås, Rasta, Himmeta åkeri, Tibnor, Polismyndigheten samt VME.  

Bedömningen är att samhällsbyggnadsförvaltningen närmare bör undersöka 

förutsättningarna för ett truckstop inför en framtida detaljplanering av 

verksamhetsmark i området Ullvi-Vallby. Förare av tung trafik samt aktörer som 

driver omkringliggande väganläggningar vittnar om att det kan vara svårt för 

förarna att planera sin körning gällande exempelvis dygnsvila då lämpliga 

uppställningsplatser ofta är fullbelagda. 

En framtida utveckling av verksamhetsmark i området Ullvi-Vallby skulle, med sitt 

strategiska läge intill E18 och Ängbyleden, kunna resultera i ökade transporter till 

kommunen och ett ännu större behov av ändamålsenliga uppställningsplatser. 

Detaljplanen skulle kunna möjliggöra för en alternativ användning av marken som 

exempelvis verksamhetsmark för att ta höjd för ändrade  behov av den här typen 

av anläggning. 

Beslutsunderlag 

Motion - Truckstop längs E18 vid Köping (KD), 2022+-03-18 

Yttrande motion - Truckstop längs E18 i Köping (KD), 2022-08-26 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27 §266 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls.  

  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslagsställaren  
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§ 208 Svar på motion - Blodgivning på betald 
arbetstid (SD) 
Diarienummer: KS 2021/102 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 

avseende möjlighet för medarbetare att lämna blod på betald arbetstid samt att 

arbetsgivaren ska uppmuntra till att bli blodgivare.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för yttrande. 

 

Under pandemin lämnade färre personer blod vilket medför att kostnaderna för 

blod blir stora för sjukhusen då Sveriges sjukvård behöver en påse blod per minut, 

dygnet runt, året om.  

Möjlighet att lämna blod har den som är mellan 18 och 60 år gammal och är fullt 

frisk. Som mest kan en person ge blod 4 gånger per år och besöket på blodbussen 

tar ca 30 – 45 minuter.  

Förslaget kan jämföras med det erbjudande Köpings kommun ger alla ordinarie 

medarbetare, månadsavlönade vikarier samt timavlönade på schema att vaccinera 

sig mot covid-19 på betald arbetstid. Att på betald arbetstid erbjudas att ge blod 

liksom att vaccinera sig mot covid-19 är båda av stort samhällsintresse.  

Beslutsunderlag 

Motion, blodgivning på betald arbetstid för anställda i Köpings kommun (SD), 

2021-03-09 

Tjänsteskrivelse – yttrande 2022-08-09 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27 §264 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  
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Yttranden 

Göran Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Yrkanden 

Göran Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls.  

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningen, personalavdelningen 

Förslagsställaren  
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§ 209 Svar på motion - Vindkraft i Köpings kommun 
(L)  
Diarienummer: KS 2021/482 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Liberalernas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med förslag att Köpings 

kommun tar fram ny vindkraftspolicy, vindbruksplan, reviderar sin klimat- och 

energistrategi samt åberopa försiktighetsprincipen och därmed neka kommunal 

tillstyrkan av initiativ till industriell vindkraft i Köpings kommun tills 

vindbruksplan och vindkraftspolicy är framtagen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Vindkraft i Köpings kommun (L), 2021-09-27 

Yttrande gällande motion om vindkraft, 2022-09-19 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27 §263 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Motionen anses besvarad.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslagsställaren  
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§ 210 Arvoden till förtroendevalda samt 
kommunalrådsorganisation 
Diarienummer: KS 2022/794 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunal- och oppositionsrådsorganisation och arvodesregler för den samma, 

fastställs att gälla från den 1 januari 2023, enligt följande: 

1. l:a kommunalråd, heltid, tillika ordförande i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 100 % av riksdagsarvodet. 

2. 2:a kommunalråd, heltid, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och 

dess arbetsutskott, samt ordförande i utbildningsnämnden och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 70% av riksdagsarvodet. 

 

3. 3:e kommunalråd, deltid 50 % tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott (30%), samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och 

dess arbetsutskott (20%). 

Arvode: 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(50%). 

 

4. Oppositionsråd, deltid 40% tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(40%). 

 

5. Övrig ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott arvoderas med 

90 % av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige, ytterligare 

nämnder, samt sidouppdrag i kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. 

7. Ordförandeskap för vård- och omsorgsnämnden (30%) respektive social- 

och arbetsmarknadsnämnden (30%) arvoderas med 90 % av 

riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 

 

8. Ordförandeskap för kultur- och fritidsnämnden (15%) arvoderas med 90 

% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (15%). 
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Ärendebeskrivning 

I samband med att den nya nämndorganisationen ska väljas för den nya 

mandatperioden föreslås en förändring av den politiska rådsorganisationen 

genomföras. Antalet kommunalråd föreslås minska med ett från fyra till tre, och 

ett oppositionsråd föreslås inrättas. Förslaget innebär att kommunalråd 3 minskar 

sin tjänstgöringsgrad med 10 %, samt att oppositionsrådet ges tjänstgöringsgrad 

om 40 %. Det innebär att den politiska rådsorganisationen i och med det nya 

förslaget blir lika stor, och kostnaden blir den samma som nuvarande organisation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Arvoden till förtroendevalda samt kommunalrådsorganisation 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunal- och oppositionsrådsorganisation och arvodesregler för den samma, 

fastställs att gälla från den 1 januari 2023, enligt följande: 

2. l:a kommunalråd, heltid, tillika ordförande i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 100 % av riksdagsarvodet. 

 

3. 2:a kommunalråd, heltid, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och 

dess arbetsutskott, samt ordförande i utbildningsnämnden och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 70% av riksdagsarvodet. 

 

4. 3:e kommunalråd, deltid 50 % tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott (30%), samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och 

dess arbetsutskott (20%). 

Arvode: 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(50%). 

 

5. 1:a oppositionsråd, deltid 40% tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(40%). 

 

6. Övrig ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott arvoderas med 

90 % av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 
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7. Ordförandeskap för vård- och omsorgsnämnden (30%) respektive social- 

och arbetsmarknadsnämnden (30%) arvoderas med 90 % av 

riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 

 

7. Ordförandeskap för kultur- och fritidsnämnden (15%) arvoderas med 90 

% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (15%). 

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige, ytterligare 

nämnder, samt sidouppdrag i kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. 

Yrkanden 

Carl-Inge Westberg (S) yrkar att numreringen på oppositionsråd i punkt 4 tas bort 

samt att skrivningen "Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i 

kommunfullmäktige, ytterligare nämnder, samt sidouppdrag i kommunstyrelsen 

och övriga berörda nämnder." enkom gäller för beslutspunkt 1-5.  

Elizabeth Salomonsson (S) yrkar bifall till förslaget med ändringar i enlighet med 

yrkande från Carl-Inge Westberg (S). 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige i enlighet med Carl-Inge Westbergs (S) yrkande.  

  

Kopia till 

Lönekontoret 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-12-08 

Sida 

37 (39) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/528 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 211 Inlösen av pensionsskuld 
Diarienummer: KS 2022/734 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra partiell inlösen IPR med 75 miljoner 

kronor inklusive löneskatt år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens delårsrapport per 2022-08-31 pekar mot en positiv avvikelse mot 

budget vid årets slut. Överskottet kan antingen gå in i kommunens resultat och 

öka kommunens eget kapital, vilket stärker kommunens ekonomiska ställning, eller 

användas till åtgärder som minskar kommunens framtida kostnader och ökar det 

ekonomiska utrymmet i verksamheterna. En partiell inlösen av IPR är en sådan 

åtgärd. Beslut och genomförande av inlösen av ansvarsförbindelsen ska i sådana 

fall ske innan årets slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-03 

Kommunledningsförvaltningens underlag 2022-11-03 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 §315 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra partiell inlösen IPR med 75 miljoner 

kronor inklusive löneskatt år 2022. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra partiell inlösen IPR med 75 miljoner 

kronor inklusive löneskatt år 2022.  
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§ 212 Anmälan av handlingar 
Diarienummer: KS 2022/533 

Beslut 

Förteckning av inkomna handlingar till läggs handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över inkomna handlingar 2022-xx 

Förslag till beslut 

• Lägga förteckning av inkomna handlingar till handlingarna  
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§ 213 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS 2022/102 

Beslut 

Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 

2021-10-14 om delegation till ledamot och tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning kommunledningsförvaltningen 2022-11-30 

Förslag till beslut 

• Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna 


