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Datum 

2021-11-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-11-16 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-11-22 Datum för 
anslags nedtagande 

2021-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset kl 09.00 – 10.20 

Beslutande Annika Duàn (S) ordförande 
Jonny Clefberg (S) vice ordförande 
Ola Saaw (M) ledamot 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Maria Liljedahl (SD) ledamot  

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef 
Annelie Pettersson ekonomichef 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Sverker Lindberg tf teknisk chef 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, § 323 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, §323 
Sari Välimaa konsult, § 323 
Martin Åkervall konsult, § 323 
Carl Björnberg sekreterare, § 323 
Niclas Persson sekreterare, § 324-329 

Maria Liljedahl Paragraf   323-329 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2021-11- 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ................................................................ ………………………………….. 
Carl Björnberg, § 323 Niclas Persson, § 324-329 

Ordförande 
 ................................................................ 
Annika Duàn 

Justerande 
 ................................................................ 
Maria Liljedahl 
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Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande 

Ks au § 323 

Information – Markreglering 
Två konsulter redogör för en markreglering i Köpings kommun. I enlighet med 2 
kap 2 § tryckfrihetsförordningen är ärendet sekretessbelagt med hänsyn till 31 
kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
att notera informationen 

Ks au § 324 KS 2021/558 

Överläggning – Avsiktsförklaring kollektivtrafikförvaltningen 
Föredragande är kanslichef på kansliavdelningen som redogör för ärendet rörande 
hållplatser och regionala busslinjers sträckning genom Köpings centrum, och 
ärendet överläggs. 

Ks au § 325 KS 2021/533 

Utökade borgensåtaganden Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har ingen egen likvid för att täcka stora 
investeringar, utan behöver låna för detta. Medlemskommunerna Köping, Arboga, 
Kungsör och Surahammar går i borgen när VMKF behöver låna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Borgensåtaganden VMKF 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Köpings kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund med 66,4 miljoner kronor under förutsättning att övriga 
medlemskommuner går i borgen för sina delar. 

Ks au § 326 KS 2021/34 

Bemyndigande att verkställa uttag på bankräkning mm 
På grund av personalförändringar på kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning 
behövs ett nytt beslut om bemyndigande om att verkställa uttag på bankräkning för 
kommunens räkning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Angående bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän 
att verkställa uttag på bankräkning mm för Köpings kommuns räkning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att bemyndiga förtroendevalda och tjänstemän enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag. 
 
 
 
Ks au § 327 KS 2021/566 
 
Upplösning av stiftelsen Björklidens fond 
Stiftelsen fyller kraven för upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 § 5 och kan upplösas 
genom kommunstyrelsens beslut om att stiftelsens tillgångar förbrukas för stiftelsens 
ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Upplösning av stiftelsen Björklidens fond, 878500-3776 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att stiftelsen Björklidens fond ska upphöra genom att stiftelsens tillgångar förbrukas till 
enligt ändamålet. 
 
att ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka om tillstånd av länsstyrelsen i 
Stockholms län att förbruka stiftelsens kapital. 
 
 
 
Ks au § 328 KS 2021/116 
 
Driftbudgetuppföljning efter oktober 2021 
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter oktober månad 
och gör en prognos för hela året. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budget-
avvikelse 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 – Driftbudgetuppföljning efter oktober 2021 
Driftbudgetuppföljning med helårsprognos – Oktober 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna rapporten. 
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Ks au § 329 KS 2020/227 
 
Beslut om justering i Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel 
Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln beslutades 2017-05-29 och sedan dess 
har Coronapandemin ändrat förhållandena för detaljhandeln. Tekniska kontoret föreslogs 
därför i juni 2020 en tillfällig justering av 5§ i de lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel. §5 anger tider för försäljning på Centrumtorget i Kolsva samt Stora torget och 
Hökartorget i Köping. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-18 om tillfälliga justering till och med 2020-10-31. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-15 om tillfälliga justering till och med 2021-10-31. 
Kommunstyrelsen fattade även beslut om att ge Västra Mälardalens Energi och Miljö AB i 
uppdrag att se över Lokala föreskrifter för torghandel. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tidigare beslutade justeringarna förlängs till 
dess att nya Lokala föreskrifter för torghandel antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förlängning av tillfällig justering i Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-18 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-15 
Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings kommun – 
tillfällig justering 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att besluta om justering i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, att gälla tills 
vidare 
 
att upphäva gällande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
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