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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Ersättare Carl-Inge Westberg (S) 

Övriga deltagande Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Jan Häggkvist, T.f. ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Lisa Lassbo, Utvecklingsstrateg/Valsamordnare, 

Kommunledningsförvaltningen, § 207  
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§ 204 Val av protokolljusterare 

Beslut 

 Maria Liljedahl (SD) utses att justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut 

• Välja Maria Liljedahl (SD) som justerare. 
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§ 205 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Ärendelistan 2022-08-10 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan. 
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§ 206 Information från kommunchef 
Föredragande: Sara Schelin 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Sara Schelin, kommunchef, informerar om sommaren.  
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§ 207 Information om valet 
Föredragande: Lisa Lassbo och Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Lisa Lassbo, utvecklingsstrateg/valsamordnare och Karin Sandborgh Taylor, 

kanslichef, informerar om valarbetet.  
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§ 208 Upprustning av Rådhuset i Köping 
Diarienummer: KS 2022/475 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera, upphandla och 

genomföra fastighetsåtgärder i enlighet med bilagt beslutsunderlag daterat 2022-

05-31, samt att finansiering av projektet sker med 21,8 mkr från 

kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Ärendebeskrivning 

Köpings rådhus är en av Köpings mest omtyckta byggnader, en viktig del av 

stadsbilden och stadens historia. Huset ritades av hovarkitekten Johan Fredrik 

Åbom och invigdes den 17 september 1877.  

Under 2021-2022 har utredningar gjorts av byggnadens skick, dels utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv och dels utifrån byggnadens behov av underhållsåtgärder.  

Utredningen har resulterat i en förstudie som beskriver brister i arbetsmiljön vad 

gäller inomhusklimat, luftkvalitet och bevärande dofter, samt tekniska brister så 

som utdömd el och vvs, bristfällig ventilation och dålig energieffektivitet.  

Förstudien föreslår ett antal åtgärder som innefattar sanering av behandlade 

syllstockar i husgrunden, ny el och vvs, nytt säkerhetssystem med lås, larm, 

passage och brandsäkerhet, samt energieffektiviseringsåtgärder. Beräknad indikativ 

kostnad för projektet är 21,8 mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

Rådhuset i Köping, beslutsunderlag 2022-05-31 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera, upphandla och 

genomföra fastighetsåtgärder i enlighet med bilagt beslutsunderlag daterat 

2022-05-31, samt att finansiering av projektet sker med 21,8 mkr från 

kommunstyrelsens investeringsreserv. 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 209 Beslut om utökad investeringsram för projekt 
Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds 
sportfält 
Diarienummer: KS 2021/378 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Investeringsramen för projekt Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält 

utökas till att omfatta maximalt 25 mkr. Finansiering av utökningen sker från 

kommunstyrelsens budgetreserv. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av icke förväntade kostnader på grund av bland annat geotekniska 

faktorer, har ett antal ändrings- och tilläggsarbetens krävts för att projektet ska 

kunna fortlöpa. Ändrings- och tilläggsarbeten är sådana saker som uppkommer 

under projektets gång och som inte gått att förutse innan upphandlingen och 

därmed inte finns med i den upphandlade entreprenaden. 

Vid investeringsprojekt av denna storlek kan det förväntas att det tillkommer 

ändrings- och tilläggsarbeten om ca 10 % av värdet på den totala investeringen. 

Utifrån detta föreslår kommunledningsförvaltningen att utöka investeringsramen 

med denna summa, avrundat till hela miljoner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

PM 2 – Ekonomisk uppföljning Isbana Köping Ullvi 6:2 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Investeringsramen för projekt Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds 

sportfält utökas till att omfatta maximalt 25 mkr. Finansiering av utökningen 

sker från kommunstyrelsens budgetreserv. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med detta.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-08-16 

Sida 

11 (21) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/506 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

Kopia till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 210 Översyn av Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer: KS 2020/206 

Föredragande: Sara Schelin 

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att kompletteras med 

information om beslutsläget i ärendet i de andra KAKS-kommunerna.  

Ärendebeskrivning 

I budget 2020 (2019-06-17 §80 gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund för att 

utreda om de mål och syften som beskrevs i samband med bildandet har uppnåtts. 

KPMG gavs i uppdrag att göra en genomlysning av Västra Mälardalens 

Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF fortfarande är en effektiv 

organisation utifrån vad önskemålet var 2006 då förbundet startade.  

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar som visar att 

VMKF har en effektiv organisation men att det också finns förbättringspotential 

utifrån flera utvecklingsområden.  

 Utredningarna har slutredovisats för direktionen och medlemskommunerna. (KF 

2022-05-31 §44) Utifrån utredningarna föreslås flertalet åtgärder som ska beslutas i 

samtliga medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-22 

Rapport jämförelse med andra förbund 

Rapport utredning grunduppdrag 

Rapport utredning associationsformer 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpings kommun beslutar om följande åtgärder som en konsekvens av de 

utredningar som genomförts avseende översyn av Västra Mälardalens 

Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom specialistavdelningen som sedan 

redovisas i direktionen. 
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• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” medlem och därmed 

blir medlemskommunerna med på samma villkor. 

• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna: IT, Lön och 

pension, upphandling samt e-arkiv. 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet. tillsammans med arkiv, 

bostadsanpassning och parkeringstillstånd. 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets verksamhet. 

• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen kommunalförbund. 

• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i direktionen, att 

antal år som ordförandekommun ändras till mandatperiod dvs 4 år samt att 

ordförandeskapet utökas med Surahammars kommun och roterar mellan 

KAKS- kommunerna. 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen revideras med 

särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 och framåt uppdateras med 

nya prissättningar av vad som framgår i ”översynen av grunduppdrag”. 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i uppdrag att komma 

med förslag på hur VMKF ska knytas närmare kommunerna och deras 

målsättningar. 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets styrdokument. 

• Förbundsordförande ges i uppdrag att ta fram en instruktion för 

förbundschef kopplat till grunduppdrag och förbundsordning. 

• Den ”centrala ledningsgruppen” tydliggörs och verkställs. 

• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen och på så vis 

lever visionen om det självklara valet och att överträffa 

medlemskommunernas förväntningar. 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att en 

kommunikationsplan tas fram. 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och Göliska IT kopplat 

till gemensamma utvecklingsområden och utmaningar. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med information 

om övriga KAKS-kommuners beslut i ärendet.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag om återremiss och att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med detta. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
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Kungsörs kommun 

Arboga kommun 

Surahammars kommun 
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§ 211 Beslut om firmatecknare 2022 
Diarienummer: KS 2022/67 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Jan Häggkvist utses att teckna firma för Köpings Kommun perioden 2022-

08-08—2022-12-31. Firma ska tecknas av två utsedda firmatecknare i 

förening.  

2. Annelie Petterssons rätt att teckna firma upphävs. 

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. Firmateckning ska av säkerhetsskäl alltid göras av två 

personer i förening.  

Beslut om firmatecknare fattas årligen för att hålla förteckningen aktuell, och 

revideringar görs löpande om det sker personalförändringar eller likande. Nu görs 

en revidering på grund av att den tidigare ekonomichefen Annelie Petterson 

avslutat sin tjänst, och Jan Häggkvist tillträder som tillförordnad ekonomichef 

under rekryteringsperioden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-07-26 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Jan Häggkvist utses att teckna firma för Köpings Kommun perioden 2022-

08-08—2022-12-31. Firma ska tecknas av två utsedda firmatecknare i 

förening.  

2. Annelie Petterssons rätt att teckna firma upphävs. 

Omröstning 

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

arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. 
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Kopia till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 212 Remittering av motion - Fler familjedaghem i 
Köpings kommun (KD) 
Diarienummer: KS 2022/415 

Beslut 

Förslaget remitteras till utbildningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med en motion om fler familjedaghem i Köpings 

kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att ta upp motionen till 

behandling samt att remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Fler familjedaghem i Köpings kommun (KD) 
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§ 213 Remittering av motion - Omtag av det 
kommunala verksamhetsområdet vid "Norr 
Mälarstrand" (M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

Beslut 

Förslaget remitteras till VME.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett motion om att göra omtag av det 

kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand". Kommunfullmäktige 

beslutade 2022-06-20 att ta upp motionen till behandling samt att remittera till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Omtag av det kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand"  
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§ 214 Remittering av medborgarförslag - Utöka 
sportmöjligheterna vid allmänningen mellan 
Ringessons väg och Brunnsvägen 
Diarienummer: KS 2022/433 

Beslut 

Förslaget remitteras remitteras till VME.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att utöka 

sportmöjligheterna vid allmänningen mellan Ringessons väg och Brunnsvägen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att ta upp medborgarförslaget till 

behandling samt att remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Utöka sportmöjligheterna vid allmänningen mellan Ringessons 

väg och Brunnsvägen 

Kopia till 

Förslagsställaren 
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§ 215 Remittering av medborgarförslag - Göra 
Norsa hagar till ett kommunalt naturreservat 
Diarienummer: KS 2022/437 

Beslut 

Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att göra Norsa hagar 

till ett kommunalt naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att ta 

upp medborgarförslaget till behandling samt att remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Göra Norsa hagar till ett kommunalt naturreservat 

Kopia till 

Förslagsställaren 
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§ 216 Remittering av motion - Hjälp med 
återvandring (SD) 
Diarienummer: KS 2022/462 

Beslut 

Förslaget remitteras till kommunledningsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med en motion om hjälp med återvandring. På 

grund av sent inkommen motion kom denna inte med i anmälan till 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni. För att förkorta handläggningstiden 

remitteras motionen på förhand under förutsättning att den anmäls på 

kommunfullmäktiges kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Motion -Hjälp med återvandring (SD) 


