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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Jonny Clefberg (S), Vice ordförande 

Elizabeth Salomonsson (S) 

Carl-Inge Westberg (S) 
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Jenny Adolphson (C) 
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Ersättare Anna Eriksson (S) 
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Per Andersson (SD) 

Samuel Gustavsson (SD) 

Övriga deltagande Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Jan Häggkvist, Tf ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Uhlin, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 171-173 

Linda Eriksson, Miljöchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 171-172 

Kristofer Brorson, Bygglovchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 171 

Elin Granberg, VA-chef, VME, § 171-172 

Maarit Verga, Verksamhetsutvecklare, Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 170 

Martin Åkervall, Hamnförvaltare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 173  
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§ 167 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Jenny Adolphson (C) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden. 

Förslag till beslut 

• Välja Jenny Adolphson (C) till justerare.  
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§ 168 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs med ändringen att punkt 9 (§ 175) och punkt 16 (§ 182) 

utgår vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-11-10 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan 

Beslutsordning 

Ordföranden meddelar att punkt 9 (§ 175) och punkt 16 (§ 182) utgår vid dagens 

sammanträde. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan fastställa 

ärendelistan med dessa ändringar, och finner att så är fallet.   
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§ 169 Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer: KS 2022/741 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund  

godkänns under förutsättning att likalydande beslut fattas i respektive  

medlemskommun.  

• Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 2023 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med den 1 januari  

2023 har tagits fram av VMKF och medlemskommunerna.  

 

På Direktionssammanträde den 5 oktober 2022 gavs en information om ärendet  

samt ett utkast till förbundsordning med tillhörande bilaga för fördelningstal.  

Beslut av förbundsordning sker i respektive medlemskommuns kommunstyrelse  

under oktober och november månad och därefter i kommunfullmäktige.  

Revideringen av förbundsordningen är en konsekvens av det beslut som  

kommunfullmäktige fattade 2022-09-26 §72 om åtgärder till följd av den översyn  

som gjorts av VMKF. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Förslag till reviderad förbundsordning 

Bilaga- Fördelningstal 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund  

godkänns under förutsättning att likalydande beslut fattas i respektive  

medlemskommun.  

• Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

• Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund  

godkänns under förutsättning att likalydande beslut fattas i respektive  

medlemskommun.  

• Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 202 

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund -För åtgärd 

Övriga medlemskommuner – För kännedom  
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§ 170 Länsgemensam överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa 
Diarienummer: KS 2022/599 

Föredragande: Maarit Verga 

Beslut 

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa antas. 

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland har i samverkan utarbetat en Länsgemensam överenskommelse om 

samverkan för barn och ungas hälsa. Strategisk regional beredning (SRB) har 

rekommenderat regionen och länets kommuner att anta överenskommelsen. 

Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i 

Västmanlands län och Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i 

samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. 

Målgruppen för överenskommelsen är alla barn upp till 18 år när det finns behov 

av samverkan. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har deltagit i olika samverkansgrupper 

som arbetat fram den föreslagna samverkansöverenskommelsen och man har 

därmed haft möjlighet att påverka överenskommelsen under resans gång. 

Beslutsunderlag 

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa 

Bilaga 1 – Aktörers uppdrag och ansvarsområden 

Tjänsteskrivelse Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barn och 

ungas hälsa 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 §284 

Förslag till beslut 

• Att anta Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och 

ungas hälsa. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden därmed att 

kommunstyrelsen beslutar att anta Länsgemensam överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa. 
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Kopia till 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen - För kännedom 

Utbildningsförvaltningen - För kännedom 

Vård- och omsorgsförvaltningen - För kännedom 

Region Västmanland - För kännedom  
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§ 171 Överläggning - Svar på motion - Omtag av det 
kommunala verksamhetsområdet "Norr 
Mälarstrand" (M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

Föredragande: Christer Nordling, Elin Granberg, Gun Törnblad, Anita Iversen, 

Linda Erikson, Kristoffer Brorsson 

Beslut 

Överläggningen förklaras avslutad, och ärendet skickas vidare till 

kommunfullmäktige för information. 

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-16 att remittera förslaget till 

VME för yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-27 att ta upp ärendet till 

KSAU igen vid dagens sammanträde för att fatta beslut om att återkalla ärendet 

från VME.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 att ärendet skickas vidare 

till kommunstyrelsen med förslag till beslut att motionen bifalls.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-13 att ärendet skickas vidare till 

kommunfullmäktige med förslag till beslut att motionen bifalls.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att återremittera ärendet med 

motiveringen: 

• För att få ordentligt, seriöst klarlagt vad ett eventuellt omtag betyder och 

vad det skulle innebära, vilka följder det skulle bli, dels för kommunen dels 

för området. 

Beslutsunderlag 

Motion angående omtag av det kommunala verksamhetsområdet vid Norr 

Mälarstrand 
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Svar på motion angående omtag av det kommunala verksamhetsområdet vid den 

norra Mälarstranden 

VME konsekvens 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15  
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§ 172 Yttrande kommunens ansvar enligt 6 § lag om 
allmänna vattentjänster, Runnskär 
Diarienummer: KS 2022/716 

Föredragande: Linda Eriksson, Elin Granberg 

Beslut 

VA-gruppens förslag till yttrande fastställs och översänds till länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Köpings kommun har att lämna svar på länsstyrelsens remiss ”Begäran om 

yttrande över kommunens ansvar enligt 6§ lag om allmänna vattentjänster”. 

Remissen avser Runnskär och inkom till Köpings kommun den 29 augusti.  

 

Länsstyrelsen har den 14 februari 2022 fått en begäran om att pröva Köpings  

kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla  

bebyggelsen på Runnskär med allmänna vattentjänster. I lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster anges i 6 § sammanfattningsvis att om det med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt ansvar att ordna detta. 

Med stöd av 51 § utövar länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör denna 

skyldighet. Synpunkter som inkommit till länsstyrelsen den 14 februari finns 

sammanfattade i länsstyrelsens remiss.  

Nedan framgår en sammanfattning av miljöenhetens yttrande från den 4 april 

(Dnr 2022-169), gällande miljöenhetens bedömning att anordna enskilda avlopp 

på Runnskär.  

Kommunalt sommarvatten finns framdraget till två tappställen på ön. Området är 

inte inventerat när det gäller vatten- och avloppslösningar för fastigheterna på ön. 

Det pågår en dialog gällande möjlig anslutning av en gemensamhetsanläggning för 

bebyggelsen på ön till det kommunala VA-nätet. Runnskär prioriteras som nästa 

område för utredning av anslutning till det kommunala VA-nätet efter att Norr 

Mälarstrand anslutits. Nya BDT-avloppsanläggningar medges ej på grund av 

detaljplanebestämmelser samt risk för människors hälsa och miljö. Det är svårt att 

bedöma om det är möjligt för varje fastighet att anordna BDT-avlopp enskilt på 

grund av den täta bebyggelsen, tomtstorleken samt att markförhållanden inte är 

kända.  

 

Installation av vattentoalett är inte möjlig för bebyggelsen utan kräver anslutning 

till det kommunala VA-nätet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster på 

Runnskär, yttrande, daterad 2002-10-25 

 

Kommunens yttrande genom VA-gruppen, Kommunens ansvar att ordna 

allmänna vattentjänster på Runnskär, daterad 2022-10-25, inkl. kartbilaga 

Länsstyrelsens remiss (Dnr. 567-1098-2022) Begäran om yttrande över 

kommunens ansvar enligt 6§ lag om allmänna vattentjänster, daterad 2022-08-29 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 §308 

Förslag till beslut 

• VA-gruppens förslag till yttrande fastställs och översänds till länsstyrelsen. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen fastställer VA-gruppens förslag till yttrande 

och översänder det till Länsstyrelsen.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - För kännedom 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB - För kännedom 

Länsstyrelsen - För åtgärd  
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§ 173 Förvärv av hamnnära fastighet 
Diarienummer: KS 2020/627 

Föredragande: Martin Åkervall 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Att förvärva Sjötullen 1:6 i enlighet med föreliggande avtal.  

• Att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna föreliggande ”Avtal 

om fastighetsreglering dat. 2022-10-26” med tillhörande bilagor mellan 

Sjötullen 1:6 KB och Köpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Sjötullen 1:6 har enligt samhällsbyggnadsförvaltningen ett strategiskt 

bra hamnnära läge och har även tidigt i det pågående hamnutvecklingsprojektet 

(KS 2013/43) utpekats som en strategisk ej planlagd fastighet om 72 755m² med 

stor framtida utvecklingspotential. Köpings kommun har sedan 2016 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-10-31 

Avtal om fastighetsreglering dat. 2022-10-26 

med tillhörande bilagor 

(Bilaga 10.2 kompletteras tecknad)   

Tillägg till avsiktsförklaring dat. 2021-12-03 

Avsiktsförklaring dat. 2021-03-01 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Att förvärva Sjötullen 1:6 i enlighet med föreliggande avtal.  

• Att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna föreliggande ”Avtal 

om fastighetsreglering dat. 2022-10-26” med tillhörande bilagor mellan 

Sjötullen 1:6 KB och Köpings kommun. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 



 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-17 

Sida 

15 (37) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/527 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

• Att förvärva Sjötullen 1:6 i enlighet med föreliggande avtal.  

• Att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna föreliggande ”Avtal 

om fastighetsreglering dat. 2022-10-26” med tillhörande bilagor mellan 

Sjötullen 1:6 KB och Köpings kommun. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - För åtgärd  
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§ 174 Ny taxa för verksamhetsmark på 
Kramstagatan  
Diarienummer: KS 2022/659 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Godkänna föreslagen ny taxa för verksamhetsmarken vid Kramstagatan, 

samt upphäva befintlig taxa från 2015. 

Ärendebeskrivning 

Vid Kramstagatan på Nibble industriområde ligger taxan för försäljning av 

verksamhetsmark på 100 kr/kvm sedan år 2015. Då marknadsvärdena har ändrats 

sedan dess är det Samhällsbyggnadsförvaltningens ståndpunkt att kommunen, i 

enlighet med kommunallagen, justerar taxan utifrån de nya 

marknadsförutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Ny taxa för verksamhetsmark på Kramstagatan 

Värdeutlåtande Kramsta 

Taxa 2015 

KF §52 2015 Nibble verksamhetsområde, försäljningspriser 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 11 oktober §290 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Godkänna föreslagen ny taxa för verksamhetsmarken vid Kramstagatan, 

samt upphäva befintlig taxa från 2015. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

Förslag till kommunfullmäktige:  
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Godkänna föreslagen ny taxa för verksamhetsmarken vid Kramstagatan, samt 

upphäva befintlig taxa från 2015. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - för åtgärd  
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§ 175 Ny rekommenderad primär och sekundär väg 
för farligt gods genom Köpings tätort 
Diarienummer: KS 2022/649 

Beslut 

Ärendet utgår.  
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§ 176 Avfallstaxa  
Diarienummer: KS 2022/453 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 godkänns med 

nedanstående justering. 

• Avgiften för borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial 

från enskilda avlopp ändras till 3565 kr per tömning. 

Ärendebeskrivning 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen har granskat förslag till avfallstaxa för VafabMiljö 

kommunalförbund 2023.  

Frågan har tagits upp vid ksau 20220823 samt 20220920. Vid det senare tillfället 

deltog representanter från VafabMiljö kommunalförbund. 

Beskrivning av ärendet: 

VafabMiljö Kommunalförbund önskar enligt ”Förslag till avfallstaxa för 

VafabMiljö kommunalförbund 2023” höja avfallstaxan för Köpings kommun med 

i genomsnitt 3,5% för 2023 baserat på avfallstaxan för 2022. Anledningen till 

höjningen av avfallstaxan anges vara för att täcka ökade kostnader för inköp av 

utsläppsrätter samt ökade kostnader för insamling av mat- och restavfall, främst 

beroende på ökade bränslekostnader. 

Med den föreslagna höjningen av avfallstaxan kommer kostnaden för det 

vanligaste abonnemanget för en villaägare i Köping öka med 100 kr per år till 3179 

kr under 2023. Även kostnader för tilläggstjänster, som att hämta grovavfall vid 

fastigheten och beställning av extra matavfallspåsar, föreslås höjas. 

Utöver den generella ändringen av avfallstaxan föreslås justeringar och ändringar 

av avfallstaxedokumentet (bilaga 2). Ändringarna beror av förslag om ny avgift 

eller tillämpning av avgift, justeringar av felaktigheter, förtydliganden av befintliga 

texter samt anpassning av taxedokument till förändringar i övergripande 

lagstiftning. 

Inför KSAU den 20 september 2022 ombads VafabMiljö att återkomma med svar 

kring oklarheter i avfallstaxan. En sammanfattning av frågor och svar redovisas i 

bilaga 3. Den presentation som VafabMiljö presenterade redovisas som bilaga 4. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 

Bilaga 2: Justering av felaktigheter och förtydliganden i avfallstaxedokumentet 

Bilaga 3: Avfallstaxa 2023 – frågor och svar från VafabMiljö 

Bilaga 4: Avfallstaxa 2023 – presentation från VafabMiljö vid ksau 20220920 

Bilaga 5: Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023 

Bilaga 6: Avfallstaxa 2023 Komplettering 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 godkänns med 

nedanstående justering. 

• Avgiften för borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial 

från enskilda avlopp ändras till 3565 kr per tömning. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 godkänns med nedanstående 

justering. 

Avgiften för borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från 

enskilda avlopp ändras till 3565 kr per tömning. 

Kopia till 

VafabMiljö Kommunalförbund  
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§ 177 Månadsuppföljning P9 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter september månad och gör 

en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning 

samt en finansrapport. 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. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, 

kommunalförbund och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen 

ges förutsättningar att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring 

rapportering av ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Köpings kommun september 2022 

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning P9 2022 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-25 §294 

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 

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  



 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-17 

Sida 

22 (37) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/527 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 178 Månadsuppföljning P10 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter september månad och gör 

en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning 

samt en finansrapport. 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. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, 

kommunalförbund och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen 

ges förutsättningar att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring 

rapportering av ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Handlingar kommer senare 

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 

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   
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§ 180 Budgetbeslut 2023 inkl taxor och avgifter 
Diarienummer: KS 2022/403 

Beslut 

1. Budgetramar för köpings kommun 2023 fastställs i enlighet med 

gemensamt förslag från S V KD och C. 

2. Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2023 om inte annat 

anges. 

3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad) 

4. Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

5. Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget för 

oförutsedda behov. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2023, samt ej 

verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån, dvs låna upp 

belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning under 

2023-2024. 

8. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Bostads AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1050 Mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

9. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Kabel-TV 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 43 Mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

10. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra Mälardalens 

Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 715 

Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

belopp. 

11. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Mälarhamnar AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av totalt 

110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

belopp. 

12. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Vafab Miljö 

Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga belopp. 
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13. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra Mälardalens 

kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga belopp. 

14. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Räddningstjänsten 

Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 

Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga belopp. 

15. Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i 

kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr. 

16. Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som avses 

i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive värdet av 

eventuella tomträttsupplåtelser. 

17. Resultatkrav för Köpings kommun 2023 fastställs att motsvara till 0,1 % 

av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

18. I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2023 och 

ekonomisk plan för åren 2024-2025 från S V C KD i sin helhet. 

Särskilda uppdrag: 

• Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % inför 

2024 och 2025 

• En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 ska 

genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och samordning. 

• En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och Fritid 

(Folkhälsa) ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och 

samordning. 

• En utredning ska genomföras för att undersöka om landsbygdsskolornas 

kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i området. 

• Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig 

pedagogisk kompetens. 

• En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens 

organisationstillhörighet. 

• Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet än 

jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska tas 

fram. 
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Ärendebeskrivning 

Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15.  

Budgetförutsättningarna anger inriktningen för arbetet med budget 2023. I 

dokumentet redovisas de grundläggande budgetförutsättningarna för det 

kommande året baserat på SKRs skatteprognosunderlag från april, nya KPA-

prognosrapporten från april samt befolkningsprognosen framtagen tillsammans 

med SCB.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-15 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning budgetunderlag 2023-2025 

Budgetförslag från nämnder/styrelser 

1.    Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen samt SBF mark- och 

fastighet) budgetförslag 2023-2025 

2.    Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2023-2025 

3.    Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella 

hot och människors hälsa år 2023 

4.    Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa för ansökan, anmälan och övrig tillsyn 

inom miljöbalkens område år 2023 

5.    Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2023-2025 

6.    Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2023-2025 

7.    Utbildningsnämndens budgetförslag 2023-2025 

8.    Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2023-2025 

9.    Västra Mälardalens Energi och Miljö AB budgetförslag 2023-2025 

10.    Köpings bostads AB 2023-2025 

11.    Västra Mälardalens kommunalförbund 2023-2025 

12.    Överförmyndarnämnd 2023-2025 

14. Effektiviseringsförslag från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social 

och arbetsmarknadsnämnden samt västra mälardalens energi och Miljö AB.  

Yrkanden 

Ola Saaw (M), Ivan Czitrom (L) och Maria Liljedahl (SD) yrkar bifall till Nystart 

Köpings gemensamma budgetförslag från (SD) (M) (VF) och (L). 

Andreas Trygg (V), Jenny Adolphsson (C) och Elizabeth Salomonsson (S) yrkar 

bifall till gemensamt budgetförslag med tillhörande beslutspunkter från (S) (V) 

(KD) och (C).  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Föreslagen 

propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Andreas Trygg med fleras yrkande och 

beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med budgetförslag från (S) 

(V) (KD) och (C).  

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden finner efter genomförd votering att kommunstyrelsen  beslutar 

föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med budgetförslag och 

beslutspunkter från (S) (V) (KD) och (C).  

Omröstning 

Voteringsinstruktion: 

Bifall till budgetförslag från (S) (V) (KD) och (C) röstar JA 

Bifall till budgetförslag från (SD) (M) (VF) och (L) röstar NEJ 

Resultat: 

JA 7 röster 

NEJ 6 röster 

Avstår : 0 röster 

Voteringsbilaga återfinns längst bak i protokollet.  

Kopia till 

Samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen  
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§ 181 Revidering av Social- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente med 
anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257) 
Diarienummer: KS 2022/704 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att fullgöra de 

uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257). 

• Reviderat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden antas och 

gäller från och med 1 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 1 augusti 2022 gäller en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter (vitt snus). 

Lagen innebär att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste 

anmäla sin försäljning till kommunen. Kommunerna kommer tillsammans med 

Polismyndigheten vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Kommunen 

behöver därför fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot 

anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa. 

Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för 

kommunens uppgifter avseende tillsyn till social- och arbetsmarknadsnämnden 

genom att skriva in ansvaret i nämndens reglemente. Social- och 

arbetsmarknadsnämnden har tidigare enligt sitt reglemente ansvar för tillsyn enligt 

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens ansvar enligt 

lagen om nikotinfria tobaksprodukter bör därför av praktiska och rättsliga skäl 

organiseras under samma nämnd. 

Ändringar i utkast till nytt reglemente är rödmarkerade i underlaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-21 

Förslag till reviderat reglemente för Social-och arbetsmarknadsnämnden. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att fullgöra de 

uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257). 

• Reviderat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden antas och 

gäller från och med 1 december 2022. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att fullgöra de 

uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257). 

• Reviderat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden antas och 

gäller från och med 1 december 2022. 

Kopia till 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen – För åtgärd  
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§ 182 Sammanträdestider för KSAU, KS KF 2023 
Diarienummer: KS 2022/720 

Beslut 

Ärendet utgår.   
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§ 183 Bemyndigande av förtroendevalda och 
tjänstemän 
Diarienummer: KS 2022/401 

Beslut 

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 

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän 2022-10-28 

Förslag till beslut 

• Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag bemyndigas.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  

Kopia till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 184 Förordnande av dataskyddsombud 
Diarienummer: KS 2022/555 

Beslut 

1. Carl Björnberg entledigas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

2. Maria Vaernholt förordnas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

från och med den 1 oktober 2022. 

3. Övriga nämnder och styrelser inom Köpings kommun anmodas att fatta 

samma beslut. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft som svensk lag i maj 2018. I enlighet med 

dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvariga, i kommunens fall 

respektive nämnd eller styrelse, utse ett dataskyddsombud. 

I Köpings kommun förordnas ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga 

nämnder och styrelser. Carl Björnberg, som har varit dataskyddsombud, har 

avslutat sin anställning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att han entledigas 

från uppdraget och att Maria Vaernholt förordnas som dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen från och med den 1 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 2022-09-22 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 §309 

Förslag till beslut 

1. Carl Björnberg entledigas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

2. Maria Vaernholt förordnas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

från och med den 1 oktober 2022. 

3. Övriga nämnder och styrelser inom Köpings kommun anmodas att fatta 

samma beslut. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att 

så är fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  
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Kopia till 

Samtliga nämnder och styrelser 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Carl Björnberg 

Maria Vaernholt  
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§ 185 Medborgarförslag - Agda Östlund 
Diarienummer: KS 2019/401 

Beslut 

Kommunstyrelsen för egen del: 

Ärendet sänds vidare till kommunfullmäktige utan vidare utredning.  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Konstverket får maximalt kosta 1 mkr. 

2. Finansiering ska ske ur Köpingsfonden. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har utformat ett förslag till projektplan för 

porträttskulptur över Agda Östlund.  En porträttskulptur över Agda Östlund kan 

färdigställas för att invigas under 2023.  

Utifrån förslaget har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag på 

finansiering av projektet och föreslagit medel från två stiftelser.  

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.  

2022-09-26 §73 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 

Kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss för att ta fram ett billigare 

alternativ för statyn. Ärendet återkommer nu till kommunstyrelsens arbetsutskott 

för vidare remittering.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Finansiering Agda Östlund 

Tjänsteskrivelse Underlag och förslag på porträtt över Agda Östlund 

Offert konstkonsult Köping för staty Agda Östlund 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Ärendet skickas åter till kommunfullmäktige utan ytterligare utredning, 

men med en begränsning att konstverket maximalt får kosta 1 mkr. 

• Finansiering ska ske ur Köpingsfonden. 

Yrkanden 

Elisabeth Salomonsson (S), Andreas Trygg (V), Jenny Adolphsson (C) och Jonny 

Clefberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att skicka ärendet åter till 

kommunfullmäktige utan ytterligare utredning, med en begränsning att 

konstverket maximalt får kosta 1 mkr och att det finansieras ur Köpingsfonden. 

Ola Saaw (M) och Maria Liljedahl (SD) yrkar att ärendet skicka ärendet åter till 

kommunfullmäktige utan ytterligare utredning, med med en begränsning att 

konstverket maximalt får kosta 800 tkr och att det finansieras ur Köpingsfonden.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende kostnadsramarna 

för konstverket och föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning och den 

genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet 

vidare utan vidare utredning och att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Konstverket får maximalt kosta 1 mkr. 

2. Finansiering ska ske ur Köpingsfonden. 

Votering begärs och genomförs. 

Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat skicka 

ärendet vidare utan vidare utredning och att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Konstverket får maximalt kosta 1 mkr. 

2. Finansiering ska ske ur Köpingsfonden. 

Omröstning 

Voteringsinstruktion: 

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA 

Bifall till Ola Saaw med fleras yrkande röstar NEJ 
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Resultat: 

JA: 7 röster 

NEJ: 6 röster 

Avstår: 0 röster 

Voteringsbilaga återfinns längst bak i protokollet.  

Kopia till 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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§ 186 Anmälan av handlingar 
Diarienummer: KS 2022/533 

Beslut 

Lägga förteckning av inkomna handlingar till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över inkomna handlingar 2022-xx 

Förslag till beslut 

• Lägga förteckning av inkomna handlingar till handlingarna  
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§ 187 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 2022-11-10 

Förslag till beslut 

• Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna 


