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Micaela Lantz, Kvalitetsstrateg, Kommunledningsförvaltningen, § 12-13 
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Håkan Nicander, Projektledare, VME, § 17 
Camilla Blomqvist, Näringslivschef, Kommunledningsförvaltningen, § 11  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-01-17 

Sida 
3 (25) 

Mötets diarienummer 
KS 2023/16 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

Innehåll 
§ 7 Val av protokolljusterare 4 

§ 8 Fastställande av ärendelista 5 

§ 9 Tilldelningsbeslut - Ramavtal för kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial. 6 

§ 10 Planpriolista 7 

§ 11 Ansökan om bidrag till centrumföreningen 8 

§ 12 Beslut - Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 10 

§ 13 Beslut - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023 12 

§ 14 Mål och budget för Köpings kommun 2023 14 

§ 15 Beslut om uppdaterat Aktieägaravtal, Bolagsordning och Ägardirektiv för Mälarhamnar AB 15 

§ 16 Parkeringsövervakning i Köpings kommun 17 

§ 17 Information om hamnprojektet 19 

§ 18 Val av ledamöter till Förhandlingsdelegation, Köpings kommun, 2023-2026 20 

§ 19 Val av ombud vid bolagsstämmor 2023 - UTGÅR 21 

§ 20 Revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden 22 

§ 21 Beslut om firmatecknare 2023 24 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-01-17 

Sida 
4 (25) 

Mötets diarienummer 
KS 2023/16 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

§ 7 Val av protokolljusterare 

Beslut 
Andreas Trygg (V) väljs till justerare. 

Förslag till beslut 
· Välja Andreas Trygg (V) till justerare.  
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§ 8 Fastställande av ärendelista  

Beslut 
Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 
Ärendelista 2023-01-11 

Förslag till beslut 
· Ärendelistan fastställs.  
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§ 9 Tilldelningsbeslut - Ramavtal för  
kemtekniska-, hygien-, engångs- och 
städmaterial  
Diarienummer: KS 2022/835 
Föredragande: Jonas Lind 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Anbudsgivare 2 antas som leverantör för ramavtal kemtekniska, hygien-, 
engångs- och städmaterial för Köpings kommun. 

· Kanslichef Karin Sandborgh Taylor ges i uppdrag att teckna avtal med 
antagen leverantör. 

· Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Arboga kommun, Kungsör kommun och Köping kommun och Surahammar 
kommun med respektive kommunala bolag och kommunalförbund har 
tillsammans genom denna upphandling upphandlat ramavtal för Kemtekniska, 
hygien-, engångs- och städmaterial. 

Förslag till beslut 
· Anbudsgivare 2 antas som leverantör för ramavtal kemtekniska, hygien-, 

engångs- och städmaterial för Köpings kommun. 
· Kanslichef Karin Sandborgh Taylor ges i uppdrag att teckna avtal med 

antagen leverantör. 
· Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten - För åtgärd  
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§ 10 Planpriolista  
Diarienummer: KS 2022/773 
Föredragande: Anita Iversen 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till planprioritering inför 2023 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med denna planprioritering är att kunna planera 2023 års arbete med  
detaljplaner och översiktsplanering utifrån de behov av planläggning och de  
personalresurser som finns till förfogande. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår grundprinciper för prioritering  
mellan detaljplaner inför 2023. 
 
Bifogad lista är förslag på vilka planuppdrag som bör arbetas med under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 
Planprioritering inför 2023, 2022-11-18 
Planpriolista 2023, 2022-11-18 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till planprioritering inför 2023 
godkänns. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 
VME 
samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 11 Ansökan om bidrag till centrumföreningen  
Diarienummer: KS 2022/694 
Föredragande: Camilla Blomqvist 

Beslut 
1. Köpings Centrumföreningen beviljas ett ekonomiskt stöd för 2023 om 

100 000 kr. 
2. Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens och 

näringslivsavdelningens budgetram. 

Beslut fattas på delegation med stöd av punkt F9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning (KS 2021 § 117). 

Ärendebeskrivning 
Köpings Centrumförening är en fristående ekonomisk förening med handlare, 
fastighetsägare, banker, restauranger och caféer i central Köping som medlemmar. 
Föreningen drivs av intäkter från sina medlemmar och ansöker nu om stöd till 
verksamheten.  

Föreningen har inget vinstkrav och har som uppgift att utveckla Köpings centrum 
som handels- marknads- och mötesplats genom att arrangera olika 
aktiviteter. Aktiviteterna ska bidra till att öka service och trivsel för boende och 
besökare samt stärka medlemmarnas ekonomiska förutsättningar. Ett attraktivt 
centrum ökar intresset för att bo eller flytta till Köping och är efterfrågat av det 
lokala näringslivet som en av fördelarna med att arbeta och verka i Köping. 
Föreningen är en viktig part i utvecklingen av ett levande centrum för kommunen 
och samarbetet mellan föreningen och kommunen bör utvecklas under 2023. 
  
Ett årshjul med planerade aktiviteter ska redovisas och planeras i samarbete med 
kommunen. Därefter förväntas en redovisning av genomförda aktiviteter i 
samband med föreningens bokslut för verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Ansökan om bidrag från centrumföreningen  

Förslag till beslut 
· Köpings Centrumföreningen beviljas ett ekonomiskt stöd för 2023 om 

100 000 kr. 
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· Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens och 
näringslivsavdelningens budgetram. 

Yrkanden 
Ola Saaw (M) yrkar att bidraget ska vara 50 000 kr under 2023.  

Per Ågren yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med bidrag på 
100 000 kr 2023.  

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen 
propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag och 
beviljar centrumföreningen bidrag om 100 000 kr för 2023.   
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§ 12 Beslut - Verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2023 
Diarienummer: KS 2023/2 
Föredragande: Micaela Lantz och Magnus Uhlin 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen antas. 

Arbetsutskottet för egen del: 

· Språkliga korrigeringar för korrekt tempus under avsnittet Klimat görs på 
sidan 16.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan syftar till att utifrån styrelsens grunduppdrag 
beskriva sitt nuläge och vilka utmaningar som finns för kommande år. I  
verksamhetsplanen redovisas prioriterade mål och vilka medel som finns till 
förfogande för uppdraget.  
 
Kommunstyrelsen leder arbetet med de tre övergripande utvecklingsmålen. I 
planen beskrivs hur verksamheten bidrar till att nå målen.  
Utifrån kommunstyrelsens grunduppdrag har kvalitetsfaktorer, det som beskriver 
en god kvalitet samt mätbara indikatorer, också tagits fram.  
I verksamhetsplanen redovisas även vilka risker som kan påverka att verksamheten 
inte klarar att följa de lagar, policys och riktlinjer som finns för grunduppdraget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 (Underlag kommer senare) 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen antas. 
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Yrkanden 
Maria Liljedahl föreslår språkliga korrigeringar för korrekt tempus under rubriken 
Klimat på sidan 16.  

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet. 
Ordföranden finner också att arbetsutskottet är överens om att göra språkliga 
korrigeringar i dokumentet i enlighet med Maria Liljedahls förslag innan ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen.  

Kopia till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Västra Mälardalens energi och miljö  
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§ 13 Beslut - Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2023 
Diarienummer: KS 2023/2 
Föredragande: Micaela Lantz 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Kommunstyrelsens internkontrollplan fastställs enligt förslag. 
· Kommungemensamma internkontrollpunkter fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att 
verksamheten efterlever lagar, regler, policys och riktlinjer. 
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten och ska därför årligen besluta om en internkontrollplan utifrån 
bedömning av risker i verksamheten. 

En genomgång och värdering av de mest väsentliga riskerna mot 
kommunstyrelsen genomförs årligen. Identifieringen har skett utifrån en 
genomlysning av vilka risker som kan påverka nämndens verksamheter att nå 
målen i grunduppdraget och/ eller att lagar, policys och riktlinjer inte följs. Årets 
genomförda riskvärdering har totalt elva definierade risker. Av dessa finns det tre 
risker som bedöms ha högre sannolikhet med allvarliga och kännbara 
konsekvenser. Dessa riskområden utgör 2023 års internkontrollplan. 

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt föreslås kontroll och återrapportering av 
tre kommungemensamma internkontrollpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 
Risk- och internkontrollplan 2023 (Underlag kommer senare) 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Kommunstyrelsens internkontrollplan fastställs enligt förslag. 
· Kommungemensamma internkontrollpunkter fastställs enligt förslag. 
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Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med förslaget. Ordföranden finner att 
så är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Kopia till 
Kommunens samtliga nämnder och bolag i kommunkoncernen - för kännedom  
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§ 14 Mål och budget för Köpings kommun 2023 
Diarienummer: KS 2023/3 
Föredragande: Magnus Uhlin 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen:  

Rapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Den 28 november 2022 fattade Kommunfullmäktige beslut om budget 2023 med 
plan för  
2024-2025. Utifrån det beslutet har en sammanställning gjorts i ett Mål- och  
budgetdokument. Dokumentet ska publiceras på Köping kommuns hemsida för 
invånare  
och andra externa intressenter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
Mål- och budgetdokument kommer i slutet av veckan. 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen:  

· Rapporten godkänns. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med förslaget. Ordföranden finner att 
så är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Kopia till 
Samtliga nämnder och bolag i Köpings kommunkoncern  
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§ 15 Beslut om uppdaterat Aktieägaravtal, 
Bolagsordning och Ägardirektiv för 
Mälarhamnar AB  
Diarienummer: KS 2023/10 
Föredragande: Magnus Uhlin 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Aktieägaravtalet för Mälarhamnar AB godkänns.  
2. Bolagsordning för Mälarhamnar AB godkänns.  
3. Ägardirektiv för Mälarhamnar AB godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Gällande aktieägaravtal mellan Köpings kommun och Västerås Stad gällande  
Mälarhamnar AB är daterat 2001.  
Då förutsättningarna har förändrats har avtalet uppdaterats med de nya  
förutsättningarna. 
I samband med uppdateringar i aktieägaravtalet har även mindre justeringar gjorts  
i bolagsordningen. De tidigare ägardirektiven är från 2015 och har omarbetats för 
att beskriva hur det ser ut idag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Aktieägaravtal 
Bolagsordning 
Ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Aktieägaravtalet för Mälarhamnar AB godkänns.  
2. Bolagsordning för Mälarhamnar AB godkänns.  
3. Ägardirektiv för Mälarhamnar AB godkänns. 
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Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med förslaget. Ordföranden finner att 
så är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Kopia till 
Mälarhamnar AB 
Västerås Stad  
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§ 16 Parkeringsövervakning i Köpings kommun 
Diarienummer: KS 2023/17 
Föredragande: Christer Nordling 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Tidigare beslut 2014-02-13 KS § 24, DNR 2014/15-514, om att 
parkeringsövervakningen utökas till 24 timmar per vecka, upphävs. 

· Att parkeringsövervakningen utförs av minst två parkeringsvakter. 
· Att parkeringsövervakningen utförs enligt lagen om kommunal 

parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 

Förslag till kommunfullmäktige: 

· Tidigare beslut 2007-12-17 KF § 112, Dnr 2005.35-514, om att 
parkeringsövervakning ska prioriteras till korttidsparkering samt att antalet 
parkeringsvakter begränsas till två personer, upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Under 2022 har Köpings kommun antagit nya medborgarlöften. I dessa 
medborgarlöften ingår trafiksäkerhet som ett fokusområde där kommunen ska 
satsa extra resurser. I handlingsplanen för att förbättra trafiksäkerheten ingår 
felparkeringar som ett förbättringsområde i det brottsförebyggande arbetet.  

Parkeringsövervakningens syfte är att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten 
och tillgängligheten genom att undanröja hinder för utryckningsfordon och andra  
trafikanter samt ge fler möjlighet att parkera på önskade platser. 
 
I nuläget finns en problematik med att fordon står parkerade längre än den tillåtna 
tiden och utanför uppmärkta parkeringsplatser. Parkeringskontrollanterna hinner 
sällan med att utföra kontroll av detta med dagens begränsade tid för 
parkeringsövervakning. Detta leder till att parkeringsmöjligheterna försämras. Till 
detta har invånarna i Köpings kommun uttryckt att felparkeringar skapar 
otrygghet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 2022-10-31 
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Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Tidigare beslut 2014-02-13 KS § 24, DNR 2014/15-514, om att 
parkeringsövervakningen utökas till 24 timmar per vecka, upphävs. 

· Att parkeringsövervakningen utförs av minst två parkeringsvakter. 
· Att parkeringsövervakningen utförs enligt lagen om kommunal 

parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 

Förslag till kommunfullmäktige: 

· Tidigare beslut 2007-12-17 KF § 112, Dnr 2005.35-514, om att 
parkeringsövervakning ska prioriteras till korttidsparkering samt att antalet 
parkeringsvakter begränsas till två personer, upphävs. 

Yrkanden 
Ola Saaw (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Per Ågren (S) och Andreas Trygg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen 
propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Deltar ej i beslut 
Maria Liljedahl (SD) deltar ej i beslutet.   
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§ 17 Information om hamnprojektet 
Föredragande: Christer Nordling 

Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
Christer Nordling, VD, och Håkan Nicander, projektledare, båda VME, 
informerar om hamnprojektet.   
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§ 18 Val av ledamöter till Förhandlingsdelegation, 
Köpings kommun, 2023-2026 
Diarienummer: KS 2023/19 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

Förhandlingsdelegation mandatperioden 2023-2026 utses enligt följande; 

Per Ågren (S), ordförande 
Andreas Trygg (V), vice ordförande 
Ola Saaw, ledamot 

Ärendebeskrivning 
Val ska ske av ledamöter till Förhandlingsdelegationen för mandatperioden 2023-
2026. 

Beslutsunderlag 
Förteckning - Val av ledamöter till Förhandlingsdelegation, Köpings kommun 
2023-2026 

Yrkanden 
Per Ågren (S) yrkar att Per Ågren (S) och Andreas Trygg (V) väljs in i 
förhandlingsdelegationen med Per Ågren som ordförande och Andreas Trygg som 
vice ordförande. 

Maria Liljedahl (SD) yrkar att Ola Saaw (M) väljs till ledamot i 
förhandlingsdelegationen.  

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med förslaget. Ordföranden finner att 
så är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkanden från Per Ågren 
och Maria Liljedahl.   
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§ 19 Val av ombud vid bolagsstämmor 2023 - 
UTGÅR 
Diarienummer: KS 2023/18 

Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår.   
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§ 20 Revidering av reglemente och 
samverkansavtal för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
Diarienummer: KS 2022/784 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

· Samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden antas under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar samma beslut. 

· Reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden antas under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar samma beslut. 

Ärendebeskrivning 
Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar,  
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har  
sedan många år en gemensam nämnd som benämns hjälpmedelsnämnden.  

I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver  
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras.  
En föreslagen förändring är att hjälpmedelsnämndens arbetsutskott ersätts av ett  
presidium för beredning av nämndens ärenden. Vidare har anmälningsförfarandet  
av delegationsbeslut anpassats till gällande rutiner. Övriga förändringar är i  
huvudsak redaktionella. Förslagen fastställs av respektive huvudmans fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 
Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 
Samverkansavtal för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 
Protokollsutdrag från Regionfullmäktige (2022-11-15 §140) 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

· Samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden antas under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar samma beslut. 

· Reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden antas under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar samma beslut. 
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Beslutsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med förslaget. Ordföranden finner att 
så är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.   
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§ 21 Beslut om firmatecknare 2023 
Diarienummer: KS 2022/824 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings 
kommun från och  
med den 20 februari 2023 och till och med den 31 december 2023:  
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren  
Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Trygg  
Kommunchef Sara Schelin 
Kanslichef Karin Sandborgh Taylor 
Personalchef Tove Svensk 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen behöver utse (bemyndiga) personer att teckna kommunens 
firma.  
Firmatecknare är den person som har befogenhet att ingå rättshandlingar för  
kommunens räkning, det vill säga den person som har rätt att skriva under i 
Köpings  
kommuns namn. Beslut om firmatecknare fattas årligen för att hålla förteckningen  
aktuell, och revideringar görs löpande om det sker personalförändringar eller 
liknande.  
Firmateckning ska av säkerhetsskäl alltid göras av två personer i förening.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings 
kommun från och  
med den 20 februari 2023 och till och med den 31 december 2023:  
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren  
Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Trygg  
Kommunchef Sara Schelin 
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Kanslichef Karin Sandborgh Taylor 
Personalchef Tove Svensk 

Yrkanden 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 
arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med förslaget. Ordföranden finner att 
så är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Kopia till 
Ekonomiavdelningen – för åtgärd 
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