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Protokoll 
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mötesdatum 2022-11-01 

Tid 09.00–11.00, ajournering 10:15-10-30 

Plats Glasgatan 20 A 

Närvarande Se nästa sida. 

Paragrafer 305–309 

Justeringsdag  

Sekreterare 

Karin Sandborgh Taylor 

Ordförande 

Annika Duan 

Justerare 
Jonny Clefberg 
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ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mötesdatum 2022-11-01 

Anslaget sätts upp 2022-11-04 

Anslaget tas ned 2022-11-25 

Protokollsförvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset, Köping 

Underskrift 

Karin Sandborgh Taylor 
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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Jonny Clefberg (S), Vice ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Övriga deltagande Jan Häggkvist, Tf Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen  

Christer Nordling, Teknisk chef, VME  

David Schanzer-Larsen, Förvaltningschef, Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 305-307 

Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 305-308 

Annasarah Paavasson, Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen,  

§ 305-307 

Thomas Karlsson, Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen, § 305-307 

Peter Landin, VD, KBAB, § 305-307 

Linda Eriksson, Miljöchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen § 308 

Elin Granberg, VA-chef, VME § 308  
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§ 305 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Jonny Clefberg (S) väljs till justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Jonny Clefberg (S) till justerare  
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§ 306 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Förslag till beslut 

• Ärendelista fastställs  
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§ 307 Genomgång av förslag till 
effektiviseringar/besparingar 
Diarienummer: KS 2022/594 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Den 27 september 2022 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott om att 

samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för 

budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande ett effektiviseringskrav 

på ytterligare 1,5% av kostnaderna vilket med de tidigare beslutade 0,5% innebär 

ett totalt effektivisering-/besparingskrav motsvarande 2,0% av kostnaderna. 

Samtliga nämnder och styrelser har ombetts översiktligt redovisa vilka 

effektiviseringsåtgärder som kan tänkas tillämpas på budgetberedningen den 7 

oktober 2022 samt senast 27 oktober 2022 till ekonomiavdelningen på 

kommunledningsförvaltningen inkomma med ett komplett underlag. 

Redovisning sker av förvaltningschefer samt vd:ar. 
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§ 308 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 

Förslag till beslut 

VA-gruppen föreslår kommunstyrelsen  

• att lämna VA- gruppens yttrande, Kommunens ansvar att ordna allmänna  

vattentjänster på Runnskär, till länsstyrelsen. 

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.  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB  
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§ 309 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 daterad den 22 september 2022 

Förslag till beslut 

• Entlediga Carl Björnberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

• Förordna Maria Vaernholt som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

från och med den 1 oktober 2022. 

• Anmoda övriga nämnder och styrelser inom Köpings kommun fatta 

samma beslut. 

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.  

Kopia till 

Samtliga nämnder och styrelser 
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Integritetsskyddsmyndigheten 

Carl Björnberg 

Maria Vaernholt 


