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§ 99 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Samuel Gustafsson (SD) utses att justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut 

Samuel Gustafsson (SD) väljs till justerare.  
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§ 100 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-06-01 

Förslag till beslut 

Fastställa ärendelistan  
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§ 101 Koncernstruktur 
Diarienummer: KS 2022/406 

Föredragande: Johan Tingström, PwC 

Beslut 

Kommunstyrelsen för egen del: 

Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på praktisk 

hantering av de formalia- och strukturförändringar som beslutet medför, och 

återkomma till kommunstyrelsen under kvartal 3 2022.  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Ställa sig positiva till omstrukturering i kommunkoncernen. 

2. Att genomföra omstruktureringens första steg genom försäljning av 

Köpings Kabel-TV AB:s aktier från Köpings Bostadsaktiebolag (KBAB) 

till Köping Rådhus AB till ett pris av 3 Mkr. 

3. Att finansieringen av aktieköpet i Köping Rådhus AB sker genom revers 

till marknadsmässig ränta. 

4. Omstruktureringen genomförs per den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 

PwC har fått i uppdrag att utreda hur den befintliga bolagskoncernen i Köping 

skulle struktureras optimalt utifrån bolagens verksamheter och interna 

transaktioner mellan varandra och Köpings kommun. 

I ett första steg har en kartläggning av befintlig struktur, samt de risker som finns 

utifrån Kommunallagen (KL), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allvill) genomförts. 

Av utredningen framgår att det idag finns skäl och incitament för att genomföra 

omstrukturering av både Köpings Kabel-TVAB (KTV) och KBAB Service.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 

Kortversion - Steg 1 Omstrukturering av Köpings kommun- KTV 

Kortversion - Helhet omstrukturering Köpings kommun  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen för egen del: 

Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på praktisk 

hantering av de formalia- och strukturförändringar som beslutet medför, och 

återkomma till kommunstyrelsen under kvartal 3 2022.  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Ställa sig positiva till omstrukturering i kommunkoncernen. 

2. Att genomföra omstruktureringens första steg genom försäljning av 

Köpings Kabel-TV AB:s aktier från Köpings Bostadsaktiebolag (KBAB) 

till Köping Rådhus AB till ett pris av 3 Mkr. 

3. Att finansieringen av aktieköpet i Köping Rådhus AB sker genom revers 

till marknadsmässig ränta. 

4. Omstruktureringen genomförs per den 1 januari 2023. 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.   
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§ 102 Informationsärende - Svenska 
industrikommuner 
Diarienummer: KS 2022/407 

Föredragande: Camilla Blomquist,  

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Camilla Blomqvist, näringslivschef, informerar om kommunens medlemskap i 

Svenska industrikommuner.  
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§ 103 Gestaltningsprogram för Köpings centrum 
Diarienummer: KS 2020/118 

Föredragande: Anita Iversen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Gestaltningsprogram för Köpings centrum antas. 

Ärendebeskrivning 

Upprustning av Stora gatan i etapper planeras och har påbörjats vid Karlsdals torg. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

(VME) ansåg att det fanns behov av att ta ett helhetsgrepp om vad kommunen vill 

uppnå i slutändan så att investeringspengarna används väl. Därför föreslogs att ett 

gestaltningsprogram tas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Gestaltningsprogram för Köpings centrum, 2022-02-25 

Analys av Köping tätort, 2021-08-31 

Resultat från dialog med fastighetsägare,2021-06-15 

Resultat från medborgardialog på Hökartorget, 2021-06-03 

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-31 §169 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Anta gestaltningsprogram för Köpings centrum. 

Yrkanden 

Elizabeth Salomonsson (S), Andreas Trygg (V) och Ola Saaw (M) 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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  
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Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB  
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§ 104 Samverkansavtal Svenska 
Förpackningsinsamlingen (FTI) 
Diarienummer: KS 2022/382 

Föredragande: Pia Lindahl 

Beslut 

Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i papper, metall, plast 

och glas i Köpings kommun, godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Producenter av förpackningar har, enligt förordning (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar ansvar för insamling och återvinning av 

förpackningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall.  

Producenterna av förpackningar har tillsammans skapat ”Svenska 

Förpackningsinsamlingen AB” (FTI) vilket på producenternas uppdrag ansvarar 

för insamling och återvinning av förpackningar från hushåll. 

FTI:s insamling av förpackningar sker vid återvinningsstationer (ÅVS). 

Samverkansavtalets giltighet är ett år till utgången av det kalenderårsskifte som 

inträffar (ett) 1 år efter undertecknandet. Avtalet förlängs därefter med ytterligare 

ett år i taget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-11 

Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i papper, metall, plast 

och glas i Köpings kommun.  

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-17 §156 

Förslag till beslut 

Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i papper, metall, plast 

och glas i Köpings kommun, godkänns. 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  
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Kopia till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 105 Instruktion till kommunchef / 
Kommunchefsinstruktion - revidering 2022 
Diarienummer: KS 2022/395 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Förslaget till reviderad kommunchefsinstruktion fastställs. 

Ärendebeskrivning 

I kommunallagen kap 7 § 2 framgår att kommunstyrelsen i en instruktion ska 

fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen 

ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. 

Kommunstyrelsen fattade beslut om kommunchefsinstruktion 2017. Alla 

styrdokument ska revideras regelbundet för att vara uppdaterade med de 

förändringar som sker i omvärlden och organisationen. 

Kommunchefsinstruktionen behöver nu revideras med anledning av att 

kommunfullmäktige beslutat bilda koncern och moderbolaget Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-18 

Förslag till Instruktion till kommunchefen 

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-31 §168 

Förslag till beslut 

Förslaget till reviderad kommunchefsinstruktion fastställs. 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Kopia till 

Kommunchefen  
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§ 106 Remissvar -Översyn principer för planering 
och finansiering av kollektivtrafik i 
Västmanlands län 
Diarienummer: KS 2022/316 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som Köpings 

kommuns remissvar och översänds till Region Västmanland. 

Ärendebeskrivning 

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en översyn av principerna för 

planering och finansiering av kollektivtrafiken.  

 

I remissen beskrivs en problematik med gällande planerings- och 

finansieringsprinciper.  

Inomkommunal busstrafik planeras främst för skolornas behov eller andra 

särskilda grupper.  

Resandet utanför skoltider är lågt och trafiken blir därmed inte kostnadseffektiv 

för kommunerna och användbar för medborgarna. Samtidigt gör regional 

stomtrafik flera uppdrag som enligt de rådande planeringsprinciperna är att 

betrakta som inomkommunala. I flera kommuner står den regionala stomtrafiken 

för större delen av trafikutbudet. Det har också visat sig att det den 

inomkommunala trafiken inte fullt ut står för de kostnader som trafiken 

genererar.  

 

Remissförslaget innebär en utökad kostnad för kollektivtrafik för Köpings 

kommun. Förändringarna avses införas med start 2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Remissvar- Översyn av principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i  

Västmanlands län 

Remiss – Översyn av principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i  

Västmanlands län 

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-31 §170 
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som Köpings 

kommuns remissvar och översänds till Region Västmanland. 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Kopia till 

Region Västmanland  
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§ 107 Budgetuppföljning 1 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Annelie Pettersson 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport P4, budgetuppföljning 1, och lägger 

den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter april 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. 

Kommunen i helhet redovisar ett samlat resultat motsvarande ett överskott på 

41,3 miljoner. Nämndernas verksamhetsområden redovisar ett samlat resultat 

motsvarande ett överskott på 6,6 miljoner för perioden januari till och med april. 

Kommunen i helhet prognosticerar ett överskott på 39,2 miljoner, vilket 

motsvarar  

ett finansiellt mål på 2,16%. Nämndernas samlade prognos påvisar ett underskott 

för helåret motsvarande 0,4  

miljoner. Det är kommunstyrelsen som nämnd och vård- och omsorgsnämnden 

som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade 

budgetram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-18 

Budgetuppföljning 1 - Månadsrapport april Köpings kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport P4, budgetuppföljning 1, 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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.   
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§ 108 Nya budgetförutsättningar 2023 
Diarienummer: KS 2022/403 

Föredragande: Sara Schelin 

Beslut 

1. Budgetramarna för budget 2023 beslutas på Kommunfullmäktige i 

november 2022. 

2. Samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya 

budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder 

motsvarande ett effektiviseringskrav på 0,5% av kostnaderna senast den 

30 september 2022 till ekonomiavdelningen på 

kommunledningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Vid den budgetberedning som genomfördes den 19 maj 2022 för Köpings 

kommuns kommunstyrelse och dess samtliga förvaltningar presenterades ett 

underlag med en ekonomisk prognos för år 2023 med ett underskott med -18 

mnkr. 

Det prognosticerade underskottet innebar att de av nämnderna framtagna 

budgetäskandena inte var realistiska. Nya omständigheter gjorde att en planerad 

budgetberedning blev en diskussion om vilka förutsättningar kommunens 

verksamheter ska lyda under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 

Skrivelse, 2022-05-29 

Förslag till beslut 

1. Budgetramarna för budget 2023 beslutas på Kommunfullmäktige i 

november 2022. 

2. Samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya 

budgetunderlag för budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder 

motsvarande ett effektiviseringskrav på 0,5% av kostnaderna senast den 

30 september 2022 till ekonomiavdelningen på 

kommunledningsförvaltningen. 
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Yrkanden 

Ola Saaw (M), Jenny Adolphson (C) och 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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Protokollsanteckningar 

Anna-Carin Ragnarsson (KD) lämnar protokollsanteckning enligt följande; 

"Effektivisering av Köpings kommuns verksamhet 

Det är rimligt att Köpings kommun på olika sätt fortlöpande effektiviserar sin 

verksamhet. För att få till stånd en mer dynamisk process anser vi att uppdraget till 

verksamheten fortsättningsvis bör vara att presentera idéer och förslag som ligger 

på en högre nivån än vad som därefter realiseras. 

Kristdemokraterna anser därmed att verksamheterna inför arbetet med 2023 års 

budget skall utarbeta förslag till effektiviseringar motsvarande 1 procent. 

Utifrån denna nivå bör sedan politiska prioriteringar göras på effektiviseringar 

motsvarande 0,5 procent som realiseras i Köpings kommuns driftbudget för 

2023." 

Kopia till 

Samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen  
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§ 109 Yttrande - Revisionsrapport styrning och 
ledning av informationssäkerhet 
Diarienummer: KS 2022/354 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och överlämnas till 

Revisionen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har låtit genomföra en granskning av kommunen 

informationssäkerhetsarbete.  

Organisationer i offentlig sektor hanterar ovärderliga informationstillgångar och 

blir alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya 

möjligheter men introducerar även nya risker som ställer krav på ett balanserat 

risktagande och ett väl fungerande säkerhetsarbete. Brister i hanteringen kan leda 

till förtroendeskada för organisationen.  

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och måste skyddas mot obehörig 

åtkomst, såväl externt som internt. Hotbilden med risker för intrång förändras 

kontinuerligt och säkerhetsarbetet behöver därför vara en ständigt pågående 

process för att säkerställa att kommunens informationstillgångar har ett tillräckligt 

skydd. För att kunna hantera det på ett ändamålsenligt sätt krävs att kommunen 

har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där flera funktioner i kommunen 

är involverade och rätt organiserade för uppdraget. Ansvaret finns hos var och en 

och berör hela organisationen varpå medvetenhet är väsentlig för en tillräcklig 

efterlevnad. Med anledning av detta drar kommunens revisorer slutsatsen i sin 

riskanalys, att kommunens styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet 

behöver granskas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-23 

Yttrande 2022-05-23 

Revisionsrapport styrning och ledning av informationssäkerhet 

Protokollsutdrag 2022-05-31 §171 
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och överlämnas till 

Revisionen. 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Kopia till 

Revisionen  
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§ 110 Yttrande - Revisionsrapport lokalförsörjning 
Diarienummer: KS 2022/251 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och överlämnas till 

Revisionen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har låtit genomföra en granskning av kommunens rutiner 

avseende lokalförsörjning. Lokalförsörjning syftar till att tillgodose berörda 

verksamheter med kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för att uppnå 

verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. Med anledning av det drar 

kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,  

att kommunens rutiner avseende lokalförsörjning behövde granskas. 

Granskningen har varit en del av revisionsplanen fr 2021 och har omfattat 

kommunstyrelsen och berörda nämnder. Samordning med kommunens 

bostadsbolag Köpings bostads AB (KBAB) har också beaktats. 

Syftet med granskningen är att med ett övergripande perspektiv bedöma om 

kommunen har ett system för styrning och uppföljning som säkerställer att 

lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare är syftet att 

bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning 

och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med 

lokaler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-23 

Yttrande 2022-05-23 

Revisionsrapport lokalförsörjning 

Protokollsutdrag KSAU 2021-05-31 §172 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och överlämnas till 

Revisionen.  
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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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Kopia till 

Revisionen 
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§ 111 Beslut om förstudie Karlbergsområdet  
Diarienummer: KS 2022/394 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

1. Förstudie initieras i syfte att utreda Karlbergsområdets utveckling med 

målsättning att riva och ersätta Karlbergsbadet och Karlbergshallen med 

en ny idrottshall som innehåller minst två fullstora hallar.  

2. Förstudien ska samordnas med övriga förstudier och projekt som pågår i 

kommunen i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och behovsanpassad 

utveckling av Karlbergsområdet.  

Total kostnad för förstudien uppskattas till ca 1 mkr och väntad tidsåtgång är 

ca 6 månader. 

Ärendebeskrivning 

Karlbergsbadet är evakuerat och står nu tomt i väntan på åtgärd. Byggnaden är ett 

gammalt badhus och kräver omfattande investeringar för att kunna nyttjas vidare 

som badhus eller alternativt idrottshall. 

Elundskolan och S:t Olovsskolan samt föreningslivet har ett behov av fler och 

mer ändamålsenliga lokaler. Det finns därmed ett konkret behov av att ersätta 

lokalerna för idrottsverksamhet med nya lokaler. 

Karlbergshallen är i behov av upprustning då den är i slitet skick och har ofta 

behov av reparationer. Samtidigt är hallen inte ändamålsenlig för dagens 

verksamhet, Köpings basket har bland annat synpunkter på hallen och dess 

funktionalitet. Ett förslag på om- och tillbyggnad av hallen har tagits fram och 

påvisar ett investeringsbehov om ca 89 mkr för att anpassa hallen efter nuvarande 

behov. 

Karlbergsområdet bör ses i en helhet vilket även bedöms ge störst nytta för 

kommunens invånare samt en lägre total kostnad. Därmed föreslås en ny förstudie 

att utföras i syfte att utreda området och dess framtida nyttjande samt ersättning 

av nuvarande Karlbergsbadet och Karlbergshallen med ny idrottshall 

innehållandes minst två fullstora hallar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-31 §173 
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Förslag till beslut 

1. Initiera förstudie i syfte att utreda Karlbergsområdets utveckling med 

målsättning att riva och ersätta Karlbergsbadet och Karlbergshallen med 

en ny idrottshall som innehåller minst två fullstora hallar.  

2. Förstudien ska samordnas med övriga förstudier och projekt som pågår i 

kommunen i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och behovsanpassad 

utveckling av Karlbergsområdet.  

Total kostnad för förstudien uppskattas till ca 1 mkr och väntad tidsåtgång är ca 6 

månader. 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - för kännedom 

Utbildningsförvaltningen - för kännedom 

Kultur-och fritidsförvaltningen – för kännedom 
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§ 112 Bemyndigande för vissa förtroendevalda och 
tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning 
m m för Köpings kommuns räkning, 2022 
Diarienummer: KS 2022/401 

Föredragande: Annelie Pettersson 

Beslut 

Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens förslag 

2022-05-18 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 2022-05-18 

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-31 §174 

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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.   
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§ 113 Val av stämmoombud till årsstämma för Inera 
AB 
Diarienummer: KS 2022/400 

Beslut 

1. Som ombud till bolagsstämma för Inera AB väljs Annika Duan med Ola Saaw 

som ersättare. 

2. Köpings kommuns stämmoombud uppdras att rösta för att: 

1. Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och 

balansräkning. 

2. Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 

års räkenskaper och förvaltning 

3. Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa 

sätt.  

Ärendebeskrivning 

Enligt Kommunstyrelsens reglemente 6 § punkt 6 har styrelsen i uppgift att 

tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor. 

Kommunstyrelsen ska välja ombud för bolagsstämmor under 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-23 

Årsredovisning för Inera AB 

Protokollsutdrag KSAU 2022-05-31 §175 

Förslag till beslut 

1. Som ombud för bolagsstämma för Inera AB välja Annika Duan med Ola Saaw 

som ersättare. 

2. Köpings kommuns stämmoombud uppdras att rösta för att: 

1. Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och  

balansräkning. 

2. Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för  

2021 års räkenskaper och förvaltning 

3. Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa  

sätt.  
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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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  

Kopia till 

Inera AB  
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§ 114 Anmälan av handlingar 

Beslut 

Förteckning av inkomna handlingar läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över inkomna handlingar 2022-06-02 

Förslag till beslut 

Lägga förteckning av inkomna handlingar 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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.   
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§ 115 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 juni 

Förslag till beslut 

Rapport av delegationsbeslut läggs 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 därmed beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.  


