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§ 116 Beslut om närvarorätt 

Beslut 

Petra Lindstedt ges närvarorätt vid dagens kommunstyrelsesammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Petra Lindstedt, kommunchef i Hofors kommun, är på studiebesök i Köpings 

kommun. För att kunna närvara vid kommunstyrelsens sammanträde behöver 

kommunstyrelsen fatta beslut om att hon får närvara vid dagens sammanträde.  
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§ 117 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Elizabeth Salomonsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

Förslag till beslut 

• Välja Elizabeth Salomonsson till justerare. 
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§ 118 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs med ändringen att § 128 utgår. 

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-08-18 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan 
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§ 119 Information om valet 
Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Karin Sandborgh Taylor, kanslichef, informerar om valarbetet. 
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§ 120 Månadsuppföljning maj (P5) 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter maj 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, 2022-06-10 

Månadsrapport Köpings kommun maj (P5) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 

  

Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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§ 121 Månadsuppföljning juli (P7) 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

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 

• Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till  

handlingarna.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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§ 122 Upprustning av Rådhuset i Köping 
Diarienummer: KS 2022/475 

Föredragande: Thony Eriksson  

Beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får 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 besvärande 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 

Protokollsutdrag KSAU (2022-08-16, § 208) 

Förslag till beslut 

• 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. 

Yrkanden 

Ola Saaw (M) och Jenny Adolphsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

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

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor och Thomas Karlsson 

Beslut 

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 

Protokollsutdrag från KSAU (2022-08-16, § 209) 

Förslag till beslut 

• 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 endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Kopia till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 124 Finansiering av porträttskulptur Agda Östlund 
Diarienummer: KS 2019/401 

Beslut 

1. 1 106 000 kr delas ut från stiftelsen Köpingsfonden 2022 för att  

finansiera porträttskulptur ”Agda Östlund”. 

2. 64 000 kr delas ut från stiftelsen Familjen G A Rosén 2022 för att  

finansiera porträttskulptur ”Agda Östlund” 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har utformat ett förslag till projektplan för 

porträttskulptur över Agda Östlund. Projektplanens första fas är att utse en 

konstnär för uppdraget. I fas två arbetar konstnären fram ett skissförslag, som ska 

fastställas och i fas tre kan genomförandet av konstverket börja. En 

porträttskulptur över Agda Östlund kan färdigställas för att invigas under 2023. 

Förslag på plats för porträttskulpturen kan lämpligtvis diskuteras i samband med 

beslut om genomförandet av konstverket. 

Medel från stiftelsen Köpingsfonden ska användas till inköp av konstföremål eller 

annat förskönade av platsen Köping, samt utförande av arbete för detta ändamål. 

För 2022 finns 1 106 000 kr tillgängligt att dela ut. Medel från stiftelsen Familjen 

G A Rosén ska till 50% användas till förskönande/förbättringar av Köping stad. 

Resterande 50% för välgörande ändamål (varav kommunen kan disponera 17% 

för staden nyttiga ändamål). För 2022 finns  

2 672 000 kr tillgängligt att dela ut. 

Den totala kostnaden för porträttskulpturen beräknas till 1 170 000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Finansiering av porträttskulptur "Agda Östlund" 

Tjänsteskrivelse - Underlag och förslag på porträttskulptur Agda Östlund. 

Protokollsutdrag Kultur och Fritidsnämnden (KFN 2022-04-26 §40) 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2021-11-02 §307) 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2022-06-14 §184) 

Förslag till beslut 

• 1 106 000 kr delas ut från stiftelsen Köpingsfonden 2022 för att  

finansiera porträttskulptur ”Agda Östlund”. 

• 64 000 kr delas ut från stiftelsen Familjen G A Rosén 2022 för att  

finansiera porträttskulptur ”Agda Östlund” 
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Yrkanden 

Ola Saaw (M), Maria Liljedahl (SD), Göran Eriksson (SD), Samuel Gustafsson 

(SD) och Gunvor Sharp (M) yrkar avslag till förslaget. 

Elizabeth Salomonsson (S), Jenny Adolphsson (C), Iván Czitrom (L), Andreas 

Trygg (V), Anna Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 

arbetsutskottets förslag och dels avslag till det samma. Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen 

propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

arbetsutskottet beslutar att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden finner efter genomförd votering att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag.  

  

Omröstning 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningsinstruktion:  

• Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA 

• Avslag till arbetsutskottets förslag röstar NEJ 

Resultat: JA: 8 röster, NEJ, 5 röster 

Voteringsbilaga återfinns längst bak i protokollet. 

Kopia till 

Ekonomiavdelningen KLF 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 125 Översyn av Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer: KS 2020/206 

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. 

• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i direktionen, 

att antal år som ordförandekommun fortsatt kvarstår på 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 

Ärendet bereds i KSAU den 23 augusti 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-17 

Rapport jämförelse med andra förbund 

Rapport utredning grunduppdrag 

Rapport utredning associationsformer 

Protokollsutdrag (2022-08-23, § 221) 

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. 
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• 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. 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och Göliska IT kopplat 

till gemensamma utvecklingsområden och utmaningar. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kungsörs kommun 

Arboga kommun 

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

Beslut 

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 

Protokollsutdrag från KSAU (2022-08-16, § 211) 

Förslag till beslut 

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. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Kopia till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 127 Bemyndigande av förtroendevalda och 
tjänstemän 
Diarienummer: KS 2022/401 

Beslut 

Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens förslag 

bemyndigas att verkställa uttag på bankräkning för kommunens räkning. 

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 

Protokollsutdrag (2022-08-23, § 223) 

Förslag till beslut 

• Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens 

förslag bemyndigas. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

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

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Ärende, Borgensåtaganden Kommuninvest utgår. 

Ärendebeskrivning 

Ärende, Borgensåtaganden Kommuninvest utgår. 

Förslag till beslut 

Ärende, Borgensåtaganden Kommuninvest utgår. 
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§ 129 Svar på motion - Elljuss på KUJ fr Kolsva till 
Gisslarbo (C) 
Diarienummer: KS 2021/270 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 

Bernt Bergsten (C) har inkommit med en motion angående elljus på KUJ-

banvallen från Kolsva norrut till Gisslarbo. Motionären föreslår att den gamla 

banvallen som sträcker sig ca 2,8 km norrut mellan Kolsva och Gisslarbo ska få 

belysning samt ökat underhåll.  

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsförvaltningen och till VME för 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande elljus KUJ-banvallen 

Yttrande från Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen 

Motion från Bernt Bergsten (C) angående elljus på KUJ-banvallen från Kolsva 

norrut till Gisslarbo 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-06-14 §191) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen avslås.  

Yrkanden 

Jenny Adolphsson (C) yrkar bifall till motionen.  

Ola Saaw (M), Iván Czitrom (L), Maria Liljedahl (SD) och Elizabeth Salomonsson 

(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag till 

motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs 

mot varandra. Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag och föreslår fullmäktige att besluta avslå motionen. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 130 Svar på medborgarförslag - Avskaffa 
medborgarförslag 
Diarienummer: KS 2019/314 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit angående att avskaffa möjligheten att lämna in 

medborgarförslag. I förslaget framgår att medborgarförslag som inkommer ofta är 

irrelevanta, att de upptar administrativt merarbete för tjänstepersoner och att det 

finns andra metoder som är bättre och mer effektiva. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över medborgarförslag angående att avskaffa 

medborgarförslagen 

Medborgarförslag – Avskaffa medborgarförslagen 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-06-14 §192) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Yrkanden 

Elizabeth Salomonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Kopia till 

Förslagsställaren 

  



 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-08-25 

Sida 

27 (29) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/524 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 131 Svar på medborgarförslag - Arbetsskor till all 
personal i kommunen 
Diarienummer: KS 2022/119 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit 114 stycken medborgarförslag avseende arbetsskor till personal  

inom vård och omsorgsförvaltningen. 

Personalavdelningen har fått i uppdrag att se över förslagens innehåll och göra en  

omvärldsspaning för att få en uppfattning om hur andra närliggande kommuner  

har hanterat frågeställningen om att tillhandahålla arbetstagare med arbetsskor  

inom vård och omsorgsförvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Arbetsskor till all personal i kommunen 

Svar på medborgarförslag - Arbetsskor till all personal i kommunen 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-06-21 §202) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen lämna följande 

förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, och frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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§ 132 Anmälan av handlingar 
Diarienummer: KS 2022/533 

Beslut 

Förteckningen av inkomna handlingar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över inkomna handlingar 2022-08-16 

Förslag till beslut 

• Lägga förteckning av inkomna handlingar till handlingarna. 
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§ 133 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS 2022/102 

Beslut 

Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 

2021-10-14 om delegation till ledamot och tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning kommunledningsförvaltningen 2022-08-16 

Delegationsrapport Trafikmyndigheten april till juni 2022 

Delegationsförteckning Samhällsbyggnadsförvaltningens MEX, maj-juli (KS 

2022/3)  

Förslag till beslut 

• Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


