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§ 269 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Ola Saaw (M) utses att justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut 

• Välja Ola Saaw (M) till justerare   
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§ 270 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Förslag till beslut 

• Ärendelistan fastställs.  
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§ 271 Förslag gestaltning tillgänglighetsanpassning 
Rådhuset 
Diarienummer: KS 2022/475 

Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-25 beslut om att Köpings rådhus ska 

renoveras. I projektet fungerar kommunstyrelsens arbetsutskott som en av 

referensgrupperna som tillfrågas i olika projektmoment. Vid dagens sammanträde 

presenteras ett första förslag till lösning på tillgänglighetsanpassning av 

byggnaden.   
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§ 272 Beslut om sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KS 2021/440 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: 

Sammanträdesplan för 2022 för kommunfullmäktige fastställs enligt följande: 

Måndagen den 28 november klockan 18.00 

Måndagen den 19 december kockan 18.00 

Ärendebeskrivning 

Varje beslutande instans ska varje år fatta beslut om sina sammanträdestider. Då 

ny mandatperiod startar och nytt fullmäktige tillträder den 15 oktober behöver 

sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 beslutas på nytt.  

Sammanträdestider för 2022 föreslås enligt följande: 

Måndagen den 28 november klockan 18.00 

Måndagen den 19 december kockan 18.00 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Sammanträdesplan för 2022 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet 

med förslaget.  

Beslutsordning 

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

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

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.   
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§ 273 Återtagande av remittering av motion - Omtag 
av det kommunala verksamhetsområdet vid 
"Norr Mälarstrand" (M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

Beslut 

1. Remitteringen av ärendet till VME återtas.  

2. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen med följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  

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.  

Beslutsunderlag 

Motion - Omtag av det kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand" 

(M) 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att motionen återtas från VME.  

Ola Saaw (M) och Maria Liljedahl (SD) yrkar att motionen skickas vidare till 

kommunstyrelsen och att arbetsutskottet lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner först att arbetsutskottet är överens om att återkalla motionen 

från remitteringen från VME och frågar arbetsutskottet om de kan besluta så. 

Ordföranden finner att så är fallet och att remitteringen återtas.  

Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende svar på 

motionen, samt att tre av ledamöterna väljer att avstå från att delta i beslutet 

avseende hantering av motionen. 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med förslaget och 

finner att arbetsutskottet beslutar skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen med 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  

Deltar ej i beslut 

Andreas Trygg (V), Carl-Inge Westberg (S) och Jonny Clefberg (S) deltar ej i den 

del av beslutet som avser svar på motionen.   
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§ 274 Medborgarförslag - Agda Östlund 
Diarienummer: KS 2019/401 

Beslut 

Ärendet återkommer vid nästkommande sammanträde för beslut om fortsatt 

hantering.  

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.   

Beslutsordning 

Ordföranden finner efter överläggning i rummet att arbetsutskottet är överens om 

att ärendet ska återkomma nästa vecka för beslut om fortsatt hantering.  

Kopia till 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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§ 275 Svar på motion- Kameraövervakning vid 
skolor (SD) 
Diarienummer: KS 2020/610 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) har inkommit med en motion 

till kommunfullmäktige där man föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• Skyndsamt kartlägga behovet av antal kameror och tar fram tillstånd för 

dessa. 

• Kommunen införskaffar kameror med tillhörande system till berörda 

skolplatser. 

• Kommunen sedan följer upp resultatet av kamerabevakningen i en 

utvärdering.  

Av motionen framgår att Sverigedemokraterna vill bereda väg för 

kameraövervakning i och utanför skolor där upprepad vandalisering, bränder, 

stölder, våld, kränkningar och illegal handel kan pågå osett. Förslaget avser i första 

hand högstadieskolor och gymnasiet.  

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – yttrande 2022-08-03 

Motion – Kameraövervakning vid skolor 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen anses besvarad. 
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Beslutsordning 

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

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

fallet.  

Kopia till 

Sverigedemokraterna 

Säkerhetsavdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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§ 276 Svar på motion- Skapa trygghet på gator och 
torg (KD) 
Diarienummer: KS 2020/654 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionens attsats 1-3 anses besvarad.  

Motionens attsats 4 avslås. 

Ärendebeskrivning 

Anna-Carin Ragnarsson (KD), Salah Rasho (KD), Per Norin (KD) och Kenth 

Lucas (KD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där man vill 

skapa trygghet på gator och torg i Köping och föreslår kommunfullmäktige 

besluta att: 

• Kommunen tillsammans med föräldragrupper, civilsamhället, lokala 

näringsidkare och polis samordnat gör gemensam sak för att sätta stopp 

för otryggheten och den negativa utvecklingen på gator och torg i centrala 

Köping. 

• Kommunen tar upp en dialog med polismyndigheten om möjligheten att 

etablera ett lokalkontor i Köpings centrum. 

• Fler övervakningskameror sätts upp på strategiskt lämpliga platser. 

• Samt att Köpings kommun anställer en eller flera centrumvakter för att 

öka tryggheten för kommuninvånarna och för att förebygga brott och stök 

på stan. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för  

yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, yttrande 2022-08-03 

Motion – Skapa trygghet på gator och torg i Köping 

Yrkanden 

Andreas Trygg (V) yrkar att  arbetsutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen: 
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Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionens attsats 1-3 anses besvarad.  

Motionens attsats 4 avslås. 

Beslutsordning 

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

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

Kopia till 

Kristdemokraterna 

Säkerhetsavdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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§ 277 Svar på motion- Obehöriga på skolors 
område (V) 
Diarienummer: KS 2021/47 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Trygg (V), Helen Lindblom (V), Sara Sjöblom (V) och Håkan Eklund (V) 

har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där man föreslår 

kommunfullmäktige besluta att: 

• Köpings kommun ska utreda om det finns möjlighet att sätta upp skyltar, 

förslagsvis med texten ”Obehöriga äga ej tillträde mellan 06.00 och 18.30 

då verksamhet pågår”. 

• Köpings kommun ska utreda vilka andra åtgärder som kan vidtas för att 

verksamheten inte ska störas. 

 

I motionen beskriver man att både personal och elever upplever problem 

med obehöriga som vistas på skolans område under verksamhetstid. I 

dagsläget kan man inte avvisa obehöriga personer eftersom det inte finns 

någon information om att de inte bör vistas på skolans område. 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, yttrande 2022-08-03 

Motion – Obehöriga på skolors område 

Yrkanden 

Jonny Clefberg och Ola Saaw (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar följande förslag 

till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  
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Beslutsordning 

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

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

fallet.  

Kopia till 

Vänsterpartiet 

Säkerhetsavdelningen kommunledningsförvaltningen  
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§ 278 Svar på medborgarförslag- Fasta kameror på 
grundskolorna 
Diarienummer: KS 2021/57 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 

där man föreslår att fasta kameror ska installeras på alla grundskolor och att dessa 

ej ska vara tillfälliga. 

 

Förslagsställaren skriver i förslaget att kameror behövs på grund av problem med 

tex.  

mobbning, skadegörelse och bränder och att kommunen som huvudman ska 

kunna  

garantera barnens säkerhet.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera medborgarförslaget till  

kommunstyrelsen för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- yttrande 2022-08-03 

Medborgarförslag – Fasta kameror på alla grundskolor 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-10-04 

Sida 

18 (20) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/638 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

Beslutsordning 

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

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

fallet.  

Kopia till 

Förslagsställaren 

Säkerhetsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-10-04 

Sida 

19 (20) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/638 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 279 Ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 
Diarienummer: KS 2022/313 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om 

möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

att motionen eller medborgarförslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas 

inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Köpings kommun, skall 

kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt.  

Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 

oktober. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-29 

Förteckning över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs 

till  

handlingarna.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs till  

handlingarna. 

Beslutsordning 

Först konstateras att det är fel status på en av de nyinkomna motionerna och 

uppdrag ges till förvaltningen att justera detta inför kommunstyrelsens 

sammanträde.  

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

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

fallet.  

  


