
Sida 

1 (13) 

 

Protokoll 
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mötesdatum 2022-08-23 

Tid 09.00–10.45, ajournering 9:40-9:50 

Plats KS-salen, Rådhuset 

Närvarande Se nästa sida. 

Paragrafer 217–224 

Justeringsdag 2022-08-23  

Sekreterare 

Karin Sandborgh Taylor 

Ordförande 

Annika Duan 

Justerare 
Ola Saaw  

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-08-23 
Mötets diarienummer 

KS 2022/518 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mötesdatum 2022-08-23 

Anslaget sätts upp 2022-08-25 

Anslaget tas ned 2022-09-15 

Protokollsförvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset, Köping 

Underskrift 

Karin Sandborgh Taylor 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-08-23 

Sida 

2 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/518 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Frånvarande Jonny Clefberg (S), Vice ordförande 

Övriga deltagande Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Jan Häggkvist 

Thomas Karlsson, Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, § 222 

Anders Eriksson, enhetschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, § 222 

Pia Lindahl, Miljöstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 219  
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§ 217 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Ola Saaw (M) väljs som justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Jonny Clefberg (S) som justerare. 

Beslutsordning 

Då Jonny Clefberg (S) har förhinder föreslås Ola Saaw (M) justera dagens 

protokoll.  

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-08-23 

Sida 

5 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/518 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 218 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs med förändringen att § 224 Borgensåtaganden 

Kommuninvest utgår.  

Beslutsunderlag 

Ärendelistan 2022-08-17 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan. 
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§ 219 Informationsärende - Avfallstaxa 2023 
Diarienummer: KS 2022/453 

Föredragande: Pia Lindahl 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Pia Lindahl, miljöstrateg, informerar om Vafab Miljös förslag till förändring av 

avfallstaxan för 2023.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial yttrande avfallstaxa 2023 

Beslutsunderlag förändringar av taxan 2023 i Köping 

Bilaga 1- Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 

Bilaga 2- Justering av felaktigheter och förtydliganden 
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§ 220 Månadsuppföljning juli (P7) 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter juli 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 

Månadsrapport Köpings kommun juli (P7) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.  
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§ 221 Översyn av Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer: KS 2020/206 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

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. 

• 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 två 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. 
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• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och Göliska IT kopplat 

till gemensamma utvecklingsområden och utmaningar. 

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, 2022-08-17 

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. 

• 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. 
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• 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 förslaget bifalls med ändringen att ordförandeskapet ska 

rotera på två år.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, bifall till förslaget med 

ändring i enlighet med ordförandens förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar 

i enlighet med detta. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kungsörs kommun 

Arboga kommun 

Surahammars kommun 
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§ 222 Informationsärende - Föreningsstöd 
Diarienummer: KS 2021/559 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor och Thomas Karlsson 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson, förvaltningschef och Anders Eriksson, enhetschef, båda 

Kultur- och fritidsförvaltningen, informerar om arbetet med nytt regelverk för 

föreningsstöd i Köpings kommun.   
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§ 223 Bemyndigande av förtroendevalda och 
tjänstemän 
Diarienummer: KS 2022/401 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens förslag 

bemyndigas. 

Ärendebeskrivning 

På grund av personalförändringar på kommunledningsförvaltningens 

ekonomiavdelning finns behov av ett nytt beslut om bemyndigande om att 

verkställa uttag på bankräkning för kommunens räkning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-17 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens 

förslag bemyndigas. 

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 224 Borgensåtaganden Kommuninvest - Utgår 
Diarienummer: KS 2020/76 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Ärendet utgår.  

Ärendebeskrivning 

Ärende, Borgensåtaganden Kommuninvest utgår. 

Förslag till beslut 

Ärende, Borgensåtaganden Kommuninvest utgår. 


