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2022-03-29 
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Underskrift  ................................................................  
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Beslutande ordförande 
vice ordförande 
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Övriga deltagande kommunchef 
ekonomichef 
kanslichef, §§ 62-66 
teknisk chef 
konsult, projektör, § 61 
konsult, projektledare, § 61 
samhällsbyggnadschef, § 61 
mark- och exploatering, § 61 
konsult, fastighetsstrateg, §§ 63-64 
sekreterare 

Paragraf   60-66 

Justeringens tid och 
plats 

Annika Duàn (S) 
Jonny Clefberg (S) 
Ola Saaw (M) 
Andreas Trygg (V) 
Maria Liljedahl (SD) 
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Karin Sandborgh Taylor 
Christer Nordling 
Martin Eliasson 
Håkan Nicander 
Gun Törnblad 
Mikael Norman 
Boki Vojvodic 
Niclas Persson 

Andreas Trygg 

Köping, Rådhuset, 2022-03-08 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ................................................................ 
Niclas Persson 

Ordförande 
 ................................................................ 
Annika Duàn 

Justerande 
 ................................................................ 
Andreas Trygg 
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Ks au § 60 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-03-02 
 
Beslut 
 
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
Ks au § 61   
 
Överläggning – Inre Hamnen 
Projektledare och projektör ansvariga för arbetet i inre hamnen redogör för status på kajen i 
inre hamnen, och ärendet överläggs.  
 
 
 
Ks au § 62   
 
Överläggning – Finansiella mål 
Ekonomichefen presenterar olika möjliga finansiella mål och ärendet överläggs.  
 
 
 
Ks au § 63   
 
Överläggning – Reservkraft 
Fastighetsstrateg föredrar ärendet gällande eventuell investering av reservkraft för att säkra 
tillagningsmöjligheter även vid ett längre elavbrott. 
 
 
 
Ks au § 64 KS 2022/162  
 
Åtgärdsval äldreboende 
Lokalförsörjningsprocessen har identifierat flertalet icke ändamålsenliga boenden i 
Köpings kommun. Dessa boenden utgörs i första hand av Hagaberg, Rosendal och 
Ängslunds boenden. Åtgärdsvalet föregås av Lokalrevision 2020 där behovet av nya 
platser inom äldreomsorgen identifierades samt fastställdes till ca 40 platser. Åtgärdsvalet 
föregås av Lokalrevision 2020 där flera faktorer som påverkar framtida investeringar 
identifierades. I Lokalrevision 2020 samt uppdatering Lokalrevision fastställdes att 
kommunen har flera boenden som inte är ändamålsenliga samt ett prognosticerad ökat 
volymbehov som ett resultat av demografiska förändringar. Detta behov uppskattas 2020–
2029 att uppgå till ca 40 platser. Åtgärdsvalet har därmed fastställt grundförutsättning att 
identifiera vägval i syfte att säkerställa att behoven kan mötas både sett till demografiska 
förändringar och kvalitetsförbättringar genom att ersätta icke ändamålsenliga lokaler. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
Rapport Åtgärdsval Nytt äldreboende Köpings kommun 2022-01-18 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att investering sker i första skedet i ett nytt särskilt boende för äldre på 80 platser till 2025. 
  
att parallellt med investering i det nya äldreboenden avvecklas det nuvarande boendet 
Hagaberg. 
  
att för perioden 2026–2030 föreslås vidare investeringar i ytterligare två boenden om 80 
respektive 40 platser samtidigt som avvecklingar av befintliga boenden Rosendal och 
Ängslund verkställs. 
 
 
 
Ks au § 65 KS 2022/163  
 
Internkontrollplan 2022  
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 åtta definierade 
risker. Av dessa finns det fyra risker som bedöms ha högre sannolikhet med allvarliga och 
kännbara konsekvenser. Dessa riskområden utgör 2022 års internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-08 
Risk- och internkontrollplan för 2022  
 
Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att fastställa internkontrollplanen enligt förslag 
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Ks au § 66 KS 2022/81  
 
Beslut om att delta i länsprocess för samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering 
Det finns idag tre samordningsförbund i Västmanland. Alla länets medborgare som är 16-
64 år och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är samordningsförbundens 
målgrupp. De tre samordningsförbunden; Norra Västmanlands Samordningsförbund, 
Samordningsförbundet Västerås samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen önskar 
starta en länsprocess med målet att ge ett underlag inför beslut om ja eller nej till ett 
samägt länsförbund Västmanland, där individens behov står i fokus. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Beslut om att delta i länsprocess 
Tjänstemannayttrande - beslut att delta i länsprocess 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att Köpings kommun ska delta i länsprocessen enligt samordningsförbundens förslag. 
  
att deltagandet delegeras till kommunens representant i det lokala samordningsförbundets 
styrelse. 
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