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ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-12-07 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-12- Datum för  
anslags nedtagande  

 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson  

 

Plats och tid Digitalt, via Teams kl 09.00 – 10.40 

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 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Bernt Mahr konsult, KPA, §346 
Tove Svensk  personalchef, §346 
Joshua Bender  gatu- och parkchef, §348 
Niclas Persson sekreterare 

  
Andreas Trygg 

 
Paragraf   346-352 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2021-12-07 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................   
Niclas Persson 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................  
Annika Duàn 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Andreas Trygg 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
Datum 

2021-12-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

  

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 346 KS 2021/611 
 
Överläggning – Anvisningar för pension och löneväxling 
Föredragande är konsult från KPA tillsammans med personalchef som redogör för ärendet 
om anvisningar för pension och löneväxling, och ärendet överläggs av arbetsutskottet. 
 
 
 
Ks au § 347 KS 2021/378 
 
Informationsärende – Isbana 
Föredragande är kanslichef på kommunledningsförvaltningen som redogör för ärendet om 
investering i ny isbana efter att tilldelningsbeslut vunnit laga kraft. Ett beställarmöte har 
hållits med entreprenör och projektledare där kommunen har fått en grov tidsplan för 
byggarbetet med sikte på att ta bandyplanen i bruk i november 2022.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att lägga informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 348 KS 2021/263 
 
Parkeringssituationen i Köpings tätort 
Under våren 2021 föreslog Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att tidigare beslut om 
tillåten parkering i upp till sju dygn på Viktoriagatan, del av Borgmästaregatan och 
Hushagen 1:1 skulle upphävas samt ersättas av ett nytt beslut om 24-timmarsparkering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till VME för bredare redovisning 
av parkeringssituationen i Köpings tätort. Bland beslutsunderlaget finns en kortare rapport 
om övergripande ansvar, principer och lagar för parkeringar, samt av en redovisning av 
parkeringssituationen i Köpings tätort. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Parkeringssituationen i Köpings tätort, 2021-11-19 
Tjänsteskrivelse – Redovisning av Parkeringssituationen i Köpings tätort, 2021-11-19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att återremittera ärendet i syfte att ha kvar några centrala 7-dygnsparkeringar. 
 
 
 
Ks au § 349 KS 2021/550 
 
Ändring investeringsbudget 2021 gällande forum 
Varje år fastställer kommunfullmäktige investeringsramar för samtliga nämnder. Om 
behov av att omfördela dessa medel måste nytt beslut fattas av fullmäktige. Samhälls-
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byggnadsnämnden är ansvarig för underhåll av kommunens verksamhetslokaler och 
använder investeringsmedel för det när större behov finns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Ändring investeringsbudget 2021, 2021-11-30 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förbättra interiören i Forum.  
  
att överföra investeringsmedel motsvarande 200 000 kr från Näringslivsavdelningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för finansiering.  
 
 
 
Ks au § 350 KS 2021/614 
 
Beslut om rättegångsfullmakter 
Kommunstyrelsens delegationsordning, tillsammans med firmateckningslistan, utgör 
grunden för allt undertecknande av dokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen kan också genom direkt beslut uppdra till någon tjänsteperson eller 
förtroendevald att underteckna en handling. 
I Köpings kommun har kommunstyrelsen tidigare årligen fattat beslut om ett antal 
bemyndiganden som ett komplement till den då gällande delegationsordningen, men i och 
med att kommunstyrelsen under hösten 2021 beslutade om en ny delegationsordning är 
förnyelse av de flesta bemyndiganden inte längre nödvändiga. Rätten att företräda 
kommunen vid domstolar och myndigheter är dock inte delegerad, utan enbart beslutet att 
utse dessa ombud för uppdraget. Detta beslut ska tas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Beslut om rättegångsfullmakter, 2021-12-03 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att Sara Schelin, med Karin Sandborgh Taylor, som ersättare, ges fullmakt att själv eller 
genom att sätta annan i sitt ställe, på kommunstyrelsens vägnar föra kommunens talan 
och bevaka dess rätt vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga 
myndigheter. 
  
att Sara Schelin och Karin Sandborgh Taylor att var för sig föra och bevaka 
kommunens talan i folkbokföringsärenden och med det jämförbara ärenden. 
  
Samt att Annelie Pettersson, Ann-Cathrin Björkrot och Karin Sandborgh Taylor att var 
för sig föra och bevaka kommunens talan i mål angående fordringar. 
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Ks au § 351 KS 2021/501 
 
Yttrande över revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 
2021-08-31 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB granskat 
kommunens delårsrapport 2021-08-31. Kommunrevisionen har godkänt rapporten vid 
sammanträde den 15 oktober 2021. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag till yttrande över 
revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Yttrande över revisionsrapport Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2021-08-31, 2021-12-03 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår för kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten 
 
 
 
Ks au § 352 KS 2021/546 
 
Yttrande över revisionsrapport Granskning av användning och redovisning 
av erhållna statsbidrag för Covid-19 
Kommunrevisionen har enligt revisionsplanen för 2021 genomfört en granskning av hur 
kommunen redovisat och använt erhållna statsbidrag för Covid-19 samt hur uppkomna 
kostnader på grund av Covid-19 redovisats. Kommunfullmäktige beslutade den 29 
november 2021 att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag till 
yttrande över revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Yttrande över revisionsrapport Granskning av användning och 
redovisning av erhållna statsbidrag för Covid-19, 2021-11-30 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår för kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten 
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