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Tjänstemän och övriga deltagande 
David Schanzer-Larsen, förvaltningschef, § 39 - 46 
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef 
Annelie Pettersson, ekonomichef 
Thomas Hoffmann, säkerhetschef, § 40 
Samir Sandberg, konsult, § 41 
Per Larson, konsult, § 41 
Boki Vojvodic, konsult, § 42 
Christer Nordling, teknisk chef, § 47 
Christer Ängehov, Räddningschef RTMD, § 47 
Mikael Peterson, ordförande Kungsörs Grus AB, § 47 
Anders Caris, affärsansvarig Kungsörs Grus AB, § 47 
Jonas Rigner, VD Mälarenergi Elnät AB, § 47 
Peter Landin, VD KBAB, § 47 
Malin Alsing Brånn, tf förbundschef VMKF, § 47 
Carola Alzen, VD Mälarhamnar AB, § 47 
Niclas Persson, kommunsekreterare 
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KS § 39 
 
1. Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 

att ärende 13 och 14 utgår.  
  
att fastställa ärendelistan 
 
 
 
KS § 40  
 
2. Informationsärende – Säkerhetspolitiska läget och 
Krisberedskap 
Thomas Hoffman, särkehetschef och David Schanzer-Larsen, förvaltningschef redogör för 
det aktuella säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina och vilka åtgärder 
kommunen vidtar för ökad beredskap. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
 
 
 
KS § 41  
 
3. Informationsärende – Långsiktig finansiell analys 
Konsult från PWC deltar för att redovisa en framräkning av det demografiskt betingade 
investeringsbehovet i förhållande till Köpings investeringsplan, resultatet av en konsekvens- 
och driftkostnadsanalys av investeringsplanen samt scenarioanalyser av kommunens 
långsiktiga ekonomi. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
 
 
 
KS § 42 
Ks au § 64 KS 2022/162  
 
4. 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 
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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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
Rapport Åtgärdsval Nytt äldreboende Köpings kommun 2022-01-18 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
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. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets första att-sats, samt på tillägget att beslutet gäller 
och kan verkställas först när fackliga förhandlingar med samtliga parter genomförts. 
 
Ola Saaw yrkar bifall till Annika Duáns förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
  

att investering sker i första skedet i ett nytt särskilt boende för äldre på 80 platser till 2025. 
  
att beslutet gäller och kan verkställas först när fackliga förhandlingar med samtliga parter 
genomförts. 
 
 
 
KS § 43 
Ks au § 65  KS 2022/163  
 
5. 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.  
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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. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-08 
Risk- och internkontrollplan för 2022  
 
Beslut 
 

att fastställa internkontrollplanen enligt förslag 
 
 
 
KS § 44 
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 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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Beslut 
 

att Köpings kommun ska delta i länsprocessen enligt samordningsförbundens förslag. 
  
att deltagandet delegeras till kommunens representant i det lokala samordningsförbundets 
styrelse. 
 
 
 
KS § 45 
Ks au § 68   KS 2022/187 
 
Driftbudgetuppföljning period 2 2022  
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter februari månad och 
gör en prognos för hela året. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse 
ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god 
ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11 
Driftbudgetuppföljning februari 2022 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att ta del av driftbudgetuppföljningen och lägga den till handlingarna. 
 
att ge Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkomma med 
åtgärder för att få en ekonomi i balans till nästa månadsuppföljning. 
 
 
 
KS § 46 
Ks au § 69   KS 2022/96  
  
Årsredovisning Köpings kommun 2021 
Årsredovisningen innehåller ekonomiska analyser av kommunens och koncernens bokslut. 
För att bedöma god ekonomisk hushållning har avstämning av verksamhetsmässiga och 
finansiella mål gjorts. Årets resultat för Köpings kommun uppgick till 49,0 miljoner kronor. 
Årets resultat för Köpings kommunkoncern uppgick till 76,4 miljoner kronor. Ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag har bidragit till resultatet. Kommunens resultat 
motsvarar 2,7% av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är högre än det finansiella 
målet på 0,5%. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 
Datum 

2022-03-17 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 
Årsredovisning 2021 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
  

att årsredovisningen inför fullmäktige kompletteras med uppgifter om Rådhus AB. 
  
att godkänna årsredovisningen för Köpings kommun 2021. 
  
att resultatet för 2021 överförs till eget kapital och används till pensionsavsättning under 
2022. 
 
 
 
KS § 47  
 
9. Informationsärende – Bolagspresentationer 
Kommunens hel- och delägda bolag föredrar sina årsredovisningar. 
 
 
 
KS § 48  
 
Utseende av styrelse samt beslut om instruktion till stämmoombud - Köpings 
Bostads AB samt döttrar 
Köpings kommun har i sin roll som ägare av Köpings Bostads AB respektive dotterbolag att 
utse nya styrelseledamöter inför val av styrelse på årsstämman. Köpings kommun ska också 
besluta om instruktion till stämmoombuden inför årsstämmorna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Köpings Bostads AB, 2022-03-14 
Kallelse och handlingar årsstämma Köpings Bostads AB, 2022-03-03 
Tjänsteskrivelse KBAB service AB, 2022-03-14 
Kallelse och handlingar årsstämma KBAB service AB, 2022-03-03 
Tjänsteskrivelse Köpings Kabel-TV AB, 2022-03-14 
Kallelse och handlingar till årsstämma Köpings Kabel-TV, 2022-03-17 
 
Yrkande 
Ola Saaw och Annika Duàn yrkar på omval av styrelserna. 
Ivan Czitrom yrkar på att Christina Czitrom ska väljas till suppleant för L i Köpings Bostads 
AB samt KBAB Service AB. 
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Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt en jämkning av Ola Saaw och 
Annika Duáns respektive Ivan Czitroms förslag gällande styrelseledamöter i bolagen, och 
finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag gällande 
uppdrag till stämmoombuden, och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Beslut 
  

att följande personer utses till styrelseledamöter för Köpings Bostads AB från och med 
årsstämman 2022 till och med årsstämman 2023: 

• Elizabeth Salomonsson, ordförande 
• Ola Saaw, vice ordförande 
• Börje Eriksson, ordinarie 
• Kenneth Nordberg, ordinarie 
• Maria Liljedahl, ordinarie 
• Malin Wikman, suppleant 
• David Sharp, suppleant 
• Christina Czitrom, suppleant 
• Göran Eriksson, suppleant 

 
att Köpings kommuns stämmoombud till Köpings Bostads AB uppdras att rösta för att 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 

 
att följande personer utses till styrelseledamöter för KBAB service AB från och med 
årsstämman 2022 till och med årsstämman 2023: 

• Elizabeth Salomonsson, ordförande 
• Ola Saaw, vice ordförande 
• Börje Eriksson, ordinarie 
• Kenneth Nordberg, ordinarie 
• Maria Liljedahl, ordinarie 
• Malin Wikman, suppleant 
• David Sharp, suppleant 
• Christina Czitrom, suppleant 
• Göran Eriksson, suppleant 

 
att Köpings kommuns stämmoombud till KBAB service AB uppdras att rösta för att 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 
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att följande personer utses till styrelseledamöter för Köpings Kabel-TV AB från och med 
årsstämman 2022 till och med årsstämman 2023: 

• Elizabeth Salomonsson, ordförande 
• Ola Saaw, vice ordförande 
• Börje Eriksson, ordinarie 
• Maria Liljedahl, suppleant 
• Malin Wikman, suppleant 

 
att Köpings kommuns stämmoombud till Köpings Kabel-TV AB uppdras att rösta för att 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 

 
 
  
KS § 49  
 
Beslut om instruktion till stämmoombud – Västra Mälardalen Energi och Miljö 
AB (VME) 
Köpings kommun ska i sin roll som ägare av Västra Mälardalen Energi och Miljö AB 
besluta om instruktion till stämmoombudet inför årsstämman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-14 
Årsredovisning för Västra Mälardalen Energi och Miljö AB 
 
Yrkande 
Annika Duán yrkar på tillägg i instruktioner där stämmoombuden uppdras rösta för att: 
Styrelsearvoden och revisionsarvoden ska likställas med Köpings Bostads AB förutom 
ordförande som ska ha 20 tkr 
 
Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Annika Duàns tillägg till 
förvaltningens förslag gällande uppdrag till stämmoombuden, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Beslut 
  

att Köpings kommuns stämmoombud uppdras att rösta för att 
• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 
• Styrelsearvoden och revisionsarvoden ska likställas med Köpings Bostads AB, 

förutom ordförande som ska ha 20 tkr 
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KS § 50  
 
Utseende av styrelse samt beslut om instruktion till stämmoombud – 
Mälarhamnar AB 
Köpings kommun har i sin roll som ägare av Mälarhamnar AB att utse nya styrelse-
ledamöter inför val av styrelse på årsstämman. Köpings kommun ska också besluta om 
instruktion till stämmoombudet inför årsstämman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-14 
Årsredovisning för Mälarhamnar AB 
 
Yrkande 
Annika Duán yrkar på omval av styrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Annika Duàns tillägg till 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Beslut 
 

att följande personer utses till styrelseledamöter från och med årsstämman 2022 
till och med årsstämman 2023: 

• Anna Eriksson, ordinarie 
• Lennart Engman, ordinarie 
• David Sharp, ordinarie 
• Per Ågren, suppleant 
• Sören Pettersson, suppleant 

 
att Köpings kommuns stämmoombud uppdras att rösta för att 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 

 
 
 
KS § 51  
 
Utseende av styrelse samt beslut om instruktion till stämmoombud – 
Kungsörs Grus AB 
Köpings kommun har i sin roll som ägare av Kungsörs Grus AB att utse nya styrelse-
ledamöter inför val av styrelse på årsstämman. Köpings kommun ska också besluta om 
instruktion till stämmoombudet inför årsstämman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-14 
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Årsredovisning för Kungsörs Grus AB 
 
Yrkanden 
Annika Duàn yrkar på omval av styrelsen 
Ivan Czitrom yrkar på Torgny Wiik väljs till ledamot 
 
Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta om en jämkning mellan Annika Duàns 
respektive Ivan Czitroms förslag om val av styrelse, samt enligt förvaltningens förslag 
gällande uppdrag till stämmoombud, och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Beslut 
  

att följande personer utses till styrelseledamöter från och med årsstämman 2022 till och med 
årsstämman 2023: 

• Göran Nilsson, ordinarie 
• Torgny Wiik, ordinarie 
• Carl Inge Westberg, suppleant 

 
att Köpings kommuns stämmoombud uppdras att rösta för att 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 
• Styrelsens suppleanter får närvarorätt i styrelsens möten och överläggningar. 

 
 
 
KS § 52  
 
Utseende av styrelse samt beslut om instruktion till stämmoombud – 
Mälarenergi Elnät AB 
Köpings kommun har i sin roll som ägare av Mälarenergi Elnät AB att utse nya styrelse-
ledamöter inför val av styrelse på årsstämman. Köpings kommun ska också besluta om 
instruktion till stämmoombudet inför årsstämman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-14 
Årsredovisning för Mälarenergi Elnät AB 
 
Yrkanden 
Annika Duàn yrkar på omval 
 
Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Annika Duàns tillägg till 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
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Beslut 
  

att följande personer utses till styrelseledamöter från och med årsstämman 2022 till och med 
årsstämman 2023: 

• Elizabeth Salomonsson, ordinarie 
• Kent Andersson, suppleant 

 
att Köpings kommuns stämmoombud uppdras att rösta för att 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och balansräkning. 
• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskaper och förvaltning 
• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt. 

 
 
 
KS § 53 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 2021-10-14 om 
delegation till ledamot eller tjänsteman. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning samhällsbyggnadsförvaltningen, markenheten, februari 2022 (Ks 
2022/3) 
Delegationsförteckning kommunstyrelseförvaltningen, februari 2022 (KS 2022/102) 
 
Beslut 
 

att lägga handlingarna till protokollet. 
  
 
 
KS § 54 
 
Anmälan av handlingar 
Protokoll och andra inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-15 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 
 
Beslut 
 

att lägga handlingarna till protokollet. 
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