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Pär Ellmin, Skolchef , Utbildningsförvaltningen, § 56 
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§ 52 Val av justerare 

Beslut 
· välja Andreas Trygg till justerare 

§ 53 Fastställande av dagordning 

Beslut 
· fastställa dagordningen 

Beslutsunderlag 
Kallelse, 2023-02-28  
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§ 54 Bostadsförsörjningsprogram 2022-2030 
Diarienummer: KS 2023/26 
Föredragande: Kim Tatti, Annika Winther, Gun Törnblad 

Beslut 
· Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare 

beredning där en sammanfattning tas fram samt att omnämnande av 
Bostad först stryks. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska alla 
kommuner anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Det nu 
gällande dokumentet ”Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017–2026 i 
Köpings kommun” antogs av kommunfullmäktige 2017-05-29 och behöver 
förnyas. 

Riktlinjerna ska identifiera kommunens mål och svara på frågan om hur utbudet i 
det befintliga bostadsbeståndet motsvarar den förväntade efterfrågan från 
befolkningen i stort men också en analys av det bostadsbehov för delar av 
befolkningen som inte tillgodoses på den lokala ordinarie bostadsmarknaden. 
Analyserna ska grundas i den demografiska utvecklingen samt de 
marknadsförutsättningar som kommunen ser framför sig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till uppdaterade riktlinjer 
med dokumentet ”Bostadsförsörjning i Köpings kommun 2022-2030.” 

De uppdaterade riktlinjerna innebär ett antal mål och prioriteringar för de 
kommande åren där kommunen i sin bostadsplanering föreslås ta höjd för en 
större befolkningsutveckling än vad de nu rådande demografiska prognoserna 
påvisar. Prioriterat för perioden är bland annat att kunna erbjuda attraktiva 
boendealternativ för att ta hand om den växande andelen äldre i befolkningen, 
men även för att kunna möta efterfrågan från yngre grupper i arbetsför ålder. 
Dokumentets mål och prioriteringar är i överensstämmelse med de scenarion som 
den översiktliga planeringen i kommunen utgår ifrån. 

Under arbetet har samråd skett med bland annat Arboga kommun, Kungsörs 
kommun och länsstyrelsen och en workshop har hållits med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen till arbetsutskottet den 21 februari, 
för vidare beredning.  
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Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjning i Köpings kommun 2022-2030 

Yrkanden 
Per Ågren (S) yrkar att  

· Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare 
beredning där en sammanfattning tas fram samt att omnämnande av 
Bostad först stryks. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta.  
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§ 55 Strategiskt markförvärv
Diarienummer: KS 2023/151 
Föredragande: Annika Winther 

*** Sekretess *** 
Sekretessbelagd av Niclas Persson enligt OSL 9 kap. 3 § . 

nic0100
Överstruket
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§ 56 Information om Nyckelbergsskolan 
Föredragande: Karin Sandborgh Taylor, Gun Törnblad, Stefan Barklund, Pär 
Ellmin 

Beslut 
· Lägga informationen till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet får information om hur projektet Nyckelbergsskolan kommer att 
drivas framåt efter beslut om avslag i förvaltningsrätten gällande bygglov för 
moduler. Företrädare från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen närvarar.  
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§ 57 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2023 
Diarienummer: KS 2023/89 
Föredragande: Johanna Burén, Gun Törnblad, Annika Winther 

Beslut 
· ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för vidare 

handläggning 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen genomförde under 2021 ett arbete med en större 
översyn av samtliga nämnders delegationsordningar då det fanns ett behov av att 
uppdatera ordningen efter gällande organisation och lagstiftning och i enlighet 
med den tillitsbaserade styrningen.  
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2021-10-14 §177. 

Delegation innebär att kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen överlåter 
självständig beslutanderätt, d.v.s. nämnden kan ge nämndens presidium, 
ledamöter, ersättare eller anställda i kommunen uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattat dem.  

Syftet med delegation är att avlasta kommunstyrelsen från ärenden av mer 
rutinartad karaktär så att kommunstyrelsen ska kunna ägna sig åt de principiellt 
viktiga frågorna.  

Delegationsordningen är ett levande styrdokument som ska ses över med 
regelbundenhet, kompletteras och skrivas om för att följa aktuell lagstiftning, 
avlasta det politiska organet rutinärenden och skapa förutsättningar för snabbare 
handläggning och kortare beslutsvägar för en effektivare kommunal förvaltning. 

En första revidering har genomförts av förvaltningen under början av 2023.  

I det reviderade förslaget har följande justeringar gjorts: 

· Redaktionella ändringar (upprepningar, felskrivningar) 
· Förtydliganden av skrivningar för att undvika feltolkningar samt 

justeringar av delegater för att möjliggöra effektiv handläggning.  
· På grund av förändrad organisation på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och för att möjliggöra effektiv handläggning har delegater, ersättare och 
beslutsnivåer uppdaterats i avsnitten fastighetsförvaltning, plan, 
exploatering och hamn.  
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· Avsnittet ”Allmänna förvaltningsärenden” har två nya punkter lagts till: 
- Överklagande och yttrande i ärende där beslut har fattats av 
kommunstyrelsen har lagts till utifrån behov av effektiv hantering i 
ärenden kring överklaganden.  
- Yttrande över mindre formell remissförfrågan säkerställer snabb 
handläggning där ärendet inte kräver politiskt ställningstagande.  

· Beslut om instruktion till ägarombud vid bolagsstämma (A12) som 
delegerats till KSAU har tagits bort då det är ett beslut av principiell 
karaktär.  

· Enskild överenskommelse om avslut av anställning (D17) har 
justerats med en utökad delegation till kommunchef samt delegation till 
KSAU.  

· Beslut om verksamhetsfrågor inom de ramar och riktlinjer som nämnden 
fastställt (E2) har tagits bort eftersom sådana beslut är ren verkställighet.  

· Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde (G2) har kompletterats med en  
delegation till KSAU för att delegationen ska bli likartad med den som 
givits till KSAU för kommunövergripande upphandlingar (G1). I båda 
punkterna har ett förtydligande om avtalstecknare samt en anmärkning om 
vad som gäller vid samordnad upphandling lagts till som förtydligande. 

· Avsnittet ”säkerhet och försäkringar” har uppdaterats utifrån behov av 
effektiv organisation och tillägg har gjorts utifrån kommunens nya TIB 
(Tjänsteperson i beredskap)-organisation. 

· Avsnittet fastighetsförvaltning har kompletterats med två punkter utifrån 
behov (K9, K10) 

· I avsnittet Plan har L1 och ersatts av ny punkt samt av tydligare skrivning i 
L2.  

· I avsnittet Exploatering har M1 tagits bort och slås samman i en tydligare 
skrivning i M2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-23 
Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Det upprättade förslaget på reviderad delegationsordning antas. 
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Yrkanden 
Per Ågren (S) yrkar att 

· ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för vidare 
handläggning 

Omröstning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med detta. 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen  
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§ 58 Överläggning - Antagande av nya 
planeringsprinciper för länets kollektivtrafik 
Diarienummer: KS 2022/316 
Föredragande: Johanna Burén 

Beslut 
· ärendet är överlagt 

Ärendebeskrivning 
Regionen tillhandahåller i enlighet med Avtalet regional stomtrafik som är buss- 
och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet medan 
kommunerna beställer övrig trafik som främst omfattar stadstrafik och 
landsbygdstrafik. I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de 
kostnader som är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen 
ansvarar för kostnaderna för den regionala stomtrafiken. 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på förändrade 
principer för planering och finansiering av länets kollektivtrafik. Bakgrunden är att 
det som följd av att kollektivtrafiken i Västmanland är ett delat ansvar mellan 
Regionen och länets kommuner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och 
utveckla tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Avtalet) 
som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och finansieras.  

Förslag till principer för planering och finansiering av Kollektivtrafik i 
Västmanlands län, nedan principerna, har under våren 2022 varit ute på remiss hos 
samtliga av länets kommuner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet på sitt sammanträde 2023-02-
14.  
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§ 59 Ombudgetering 2022 till 2023 - investerings- 
och driftanslag 
Diarienummer: KS 2023/142 
Föredragande: Irené Magnusson, Oskar Dahlberg 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

· Outnyttjade investeringsanslag ombudgeteras med 304 499 tkr och 
driftprojekt med 176,4 tkr från 2022 till 2023. 

Ärendebeskrivning 
Flertalet av föregående års (2022) investeringar är ännu inte avslutade vilket 
innebär att investeringsmedel motsvarande 304 499 tkr önskas ombudgeteras till 
2023 års investeringsbudget. Begäran har även inkommit om ombudgetering av 
kvarstående anslag för ett driftprojekt med 176,4 tkr. 

Beslutsunderlag 
Ombudgeteringar till 2023, investeringsanslag daterad 2023-02-24 samt 
Ombudgeteringar till 2023, driftanslag daterad 2023-02-23. 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

· Outnyttjade investeringsanslag ombudgeteras med 304 499 tkr och 
driftprojekt med 176,4 tkr från 2022 till 2023. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och fatt arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta.  
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§ 60 Investeringsbudget 2023 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2023/144 
Föredragande: Irené Magnusson, Oskar Dahlberg 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Specifikation investeringar 2023 om 211,0 mkr fastställs enligt följande; 

Ansvarig nämnd Benämning Budget-
underlag 
2023 

Överföring 
2023 

Budget 
2023 

Kommunstyrelsen Ospecificerat 
utrymme 

114,7 -12,9 101,8 

Kommunstyrelsen Ny förskola (ers 
Trollsländan) 

44,0   44,0 

Kommunstyrelsen E-handelssystem 0,9   0,9 

Kommunstyrelsen Digitalisera HR 0,4   0,4 

Kommunstyrelsen SBF Mark och 
fastighet 

16,0 12,9 28,9 

Kommunstyrelsen Teknisk 
verksamhet 

35,0   35,0 

Totalt   211,0 0,0 211,0 

· Medel om 12,9 mkr överförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark 
och fastighet för att finansiera tidigare beslutade projekt. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut från kommunfullmäktige består kommunstyrelsens ram för 
investeringar av 211,0 mkr under 2023. Förslaget är att dessa fördelas enligt 
tabellen ovan, samt att 12,9 mkr av dessa överförs till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighet, för att finansiera tidigare 
beslutade projekt. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-28 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Specifikation investeringar 2023 om 211,0 mkr fastställs enligt följande; 

Ansvarig nämnd Benämning Budget-
underlag 
2023 

Överföring 
2023 

Budget 
2023 

Kommunstyrelsen Ospecificerat 
utrymme 

114,7 -12,9 101,8 

Kommunstyrelsen Ny förskola (ers 
Trollsländan) 

44,0   44,0 

Kommunstyrelsen E-handelssystem 0,9   0,9 

Kommunstyrelsen Digitalisera HR 0,4   0,4 

Kommunstyrelsen SBF Mark och 
fastighet 

16,0 12,9 28,9 

Kommunstyrelsen Teknisk 
verksamhet 

35,0   35,0 

Totalt   211,0 0,0 211,0 

  

· Medel om 12,9 mkr överförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark 
och fastighet för att finansiera tidigare beslutade projekt. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet hart 
beslutat i enlighet med detta. 

Kopia till 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och fastighetsavdelningen  
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§ 61 Instruktion till stämmoombud - Västra 
Mälardalens kommunalförbund 2022  
Diarienummer: KS 2023/115 
Föredragande: Jan Häggkvist 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-03-07 

Sida 
17 (22) 

Mötets diarienummer 
KS 2023/123 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

§ 62 Instruktion till stämmoombud - Mälarhamnar 
AB 
Diarienummer: KS 2023/102 
Föredragande: Jan Häggkvist 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår 
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§ 63 Remittering av motion - Minska påverkan från 
brott och otrygghet på Köpings näringsliv (SD) 
Diarienummer: KS 2023/20 

Beslut 
· ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 

tjänstemannayttrande 

Beslutsunderlag 
Motion - Minska påverkan från brott och otrygghet på Köpings näringsliv (SD) 

Kopia till 
Kommunledningsförvaltningen - för åtgärd   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-03-07 

Sida 
19 (22) 

Mötets diarienummer 
KS 2023/123 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

§ 64 Remmittering av motion - Ett lyft för Köpings 
näringslivspolitik (SD) 
Diarienummer: KS 2023/21 

Beslut 
· ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 

tjänstemannayttrande 

Beslutsunderlag 
Motion - Ett lyft för Köpings näringslivspolitik (SD) 

Kopia till 
Kommunledningsförvaltningen - för åtgärd   
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§ 65 Remittering av motion - Minska svarstiden för 
inlämnade motioner i Köpings kommun (VFiK) 
Diarienummer: KS 2023/66 

Beslut 
· ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 

tjänstemannayttrande 

Beslutsunderlag 
Motion - Minska svarstiden för inlämnade motioner i Köpings kommun (VFiK) 

Förslag till beslut 
· ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 

tjänstemannayttrande 

Kopia till 
Kommunledningsförvaltningen - för åtgärd  
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§ 66 Remittering av medborgarförslag - 
Skyddsbarriärer 
Diarienummer: KS 2023/4 

Beslut 
· ärendet remitteras till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB för 

tjänstemannayttrande 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Skyddsbarriärer 

Förslag till beslut 
· ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för 

tjänstemannayttrande 

Kopia till 
Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB - för åtgärd 
  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-03-07 

Sida 
22 (22) 

Mötets diarienummer 
KS 2023/123 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

§ 67 Remittering av medborgarförslag - Vinterbad 
på Malmön Köping 
Diarienummer: KS 2023/44 

Beslut 
· ärendet remitteras till kultur- och fritidsförvaltningen för 

tjänstemannayttrande 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Vinterbad på Malmön Köping 

Kopia till 
Kultur- och fritidsförvaltningen – för åtgärd 
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