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Beslutande Andreas Trygg (V), Ordförande 

Anna Eriksson (S) 

Shpetim Pirraku (S) 

Eva-Marie Rasmusson (S) 

Jenny Adolphson (C) 

Astrid Lamprecht (KD) 

Maria Liljedahl (SD) 

Göran Eriksson (SD) 

Samuel Gustavsson (SD) 

Ola Saaw (M) 

Kent Andersson (M) 

Fredrik Andersson (VFiK) 

Annika Duan (S), tjänstgörande ersättare för Per Ågren (S) 

Ersättare Börje Eriksson (S) 

Elizabeth Salomonsson (S) 

Carl-Inge Westberg (S) 

Helen Lindblom (V) 

Lars-Axel Nordell (KD) 

Karolina Lindkvist (SD) 

Per Andersson (SD) 

Glenn Jaasund (M) 

Gunvor Sharp (M) 

Ivan Czitrom (L) 

Övriga deltagande Johanna Burén, Utvecklingsstrateg, Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Uhlin, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen  
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§ 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

 Astrid Lamprecht (KD) väljs till protokolljusterare.  

Förslag till beslut 

• Välja Astrid Lamprecht (KD) till protokolljusterare.   
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§ 2 Fastställande av ärendelista  

Beslut 

Ärendelistan fastställs med tillägg av punkten Val av ledamöter till stiftelsen St-

Olof i Köping UPA 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-12-20 

Förslag till beslut 

• Ärendelistan fastställs. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår tillägg av punkten Val av ledamöter till stiftelsen St-Olof i 

Köping UPA 2023-2026. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen om ärendelistan kan fastställas med detta tillägg. Ordföranden 

finner att så är fallet och att ärendelistan fastställs med detta tillägg.  
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§ 3 Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: KS 2022/720 

Beslut 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilagt 

förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Varje beslutande instans ska inför varje nytt år fatta beslut om sina 

sammanträdestider.  

Förslaget till sammanträdestider regleras utifrån kommunallagens bestämmelser 

om sista datum för budget och årsredovisning och har tagits fram i samråd med 

ekonomiavdelningen med hänsyn till Köpings kommuns styrprocess som reglerar 

ekonomiska rapporter. Hänsyn har även i möjligaste mån tagits till Region 

Västmanlands samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sammanträdestider, 

detta för att möjliggöra politiskt deltagande på den regionala och nationella arenan. 

Hänsyn har också tagits till kommunfullmäktigesammanträden i närliggande  

kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- 2022-11-22 

Förslag till sammanträdestider för KS 2023 

Förslag till beslut 

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med 

bilagt förslag.  

 

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 

Koncernens samtliga nämnder och styrelser  
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§ 4 Val av arbetsutskott för perioden 2023-2026 
Diarienummer: KS 2022/823 

Beslut 

• Per Ågren (S), Andreas Trygg (V), Astrid Lamprecht (KD), Ola Saaw (M) 

och Maria Liljedahl (SD) väljs till ledamöter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

• Anna Eriksson (S), Shpetim Pirraku (S), Jenny Adolphson (C), Kent 

Andersson (M) och Samuel Gustavsson (SD) väljs till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.  

• Per Ågren (S) väljs till ordförande och Andreas Trygg (V) väljs till vice 

ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-

2026.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente (§ 32) ska styrelsen inom sig utse ett 

arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Kommunalråd som tillsätts av kommunfullmäktige på hel- eller deltid ska vara 

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. (§ 34)  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-20 att lämna ärendet vidare 

till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1- Val till kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-20 §372 

Yrkanden 

Eva-Marie Rasmusson (S) yrkar på att välja Per Ågren (S) till ledamot och 

ordförande samt Anna Eriksson (S) och Shpetim Pirraku (S) till ersättare. 

 

Andreas Trygg (V) yrkar på att välja Andreas Trygg (V) till ledamot och vice 

ordförande samt Astrid Lamprecht (KD) till ledamöter och Jenny Adolphson (C) 

till ersättare. 

  

Kent Andersson (M) yrkar på att Ola Saaw (M) väljs till ledamot.  

 

Ola Saaw (M) yrkar på att Kent Andersson (M) väljs till ersättare. 



 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-04 

Sida 

8 (14) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/795 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

 

Samuel Gustavsson (SD) yrkar på att Maria Liljedahl (SD) väljs till ledamot.  

 

Maria Liljedahl (SD) yrkar på att Samuel Gustavsson (SD) väljs till ersättare.  

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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§ 5 Val av ledamöter till strategisk regional 
beredning 
Diarienummer: KS 2022/804 

Beslut 

Per Ågren (S) väljs till ledamot och Maria Liljedahl (SD) väljs till ersättare i 

Strategisk regional beredning mandatperioden 2023-2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska inför ny mandatperiod utse en ledamot och en ersättare att 

representera kommunen i strategisk regional beredning.  

Den strategiska regionala beredningens uppgifter är 

• Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och 

viktiga för regionens utveckling och som regionen ansvarar för. 

• Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för 

länets utveckling och där regionen och kommunerna har sitt respektive 

ansvar. 

• Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och 

intressebevakning. 

Strategisk regional beredning har bjudit in till uppstartsmöte den 2-3 februari vilket 

innebär att val bör ske skyndsamt.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1- Strategisk regional beredning.  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-20 §373 

Förslag till beslut 

• Per Ågren (S) väljs till ledamot och Maria Liljedahl (SD) väljs till ersättare i 

Strategisk regional beredning mandatperioden 2023-2026.  

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 arbetsutskottets 

förslag till beslut. 
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Kopia till 

Region Västmanland - För kännedom  
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§ 6 Beslut om firmatecknare 2023 
Diarienummer: KS 2022/824 

Beslut 

Följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings kommun 

under  

2023: 

Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren  

Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Trygg  

Kommunchef Sara Schelin 

Ekonomichef Magnus Uhlin  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen behöver utse (bemyndiga) personer att teckna kommunens 

firma.  

Firmatecknare är den person som har befogenhet att ingå rättshandlingar för  

kommunens räkning, det vill säga den person som har rätt att skriva under i 

Köpings kommuns namn. Beslut om firmatecknare fattas årligen för att hålla 

förteckningen aktuell, och revideringar görs löpande om det sker 

personalförändringar eller likande.  

Firmateckning ska av säkerhetsskäl alltid göras av två personer i förening 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-06  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-20 §374 

Förslag till beslut 

• Följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings 

kommun under  

2023: 

Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren  

Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Trygg  

Kommunchef Sara Schelin 

Ekonomichef Magnus Uhlin  
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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 beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag till beslut.  

Kopia till 

Ekonomiavdelningen – för åtgärd  
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§ 7 Bemyndigande för vissa förtroendevalda och 
tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning 
med mera för Köpings kommuns räkning 
2023 
Diarienummer: KS 2022/831 

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 

Tjänsteskrivelse 2022-12-15 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-20 §375 

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 arbetsutskottets 

förslag till beslut.  

Kopia till 

Ekonomiavdelningen - för åtgärd  
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§ 8 Val av ledamöter till Stiftelsen St.-Olof i 
Köping UPA 2023-2026 
Diarienummer: KS 2023/9 

Beslut 

Irene Smedberg (S) väljs till ledamot och Anna Eriksson (S) väljs till ersättare i 

Stiftelsen St-Olof i Köping UPA mandatperioden 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare till Stiftelsen St-Olof i 

Köping. 

Två ledamöter och två ersättare har utsetts av kommunfullmäktige 2022-12-19 

§128. 

Yrkanden 

Eva-Marie Rasmusson (S) yrkar på att välja Irene Smedberg (S) som ordinarie 

ledamot och Anna Eriksson (S) som ersättare.  

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 Eva-Marie 

Rasmussons yrkande.  


