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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 Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Johanna Burén, Utvecklingsstrateg, Kommunledningsförvaltningen 

Ann-Cathrin Björkrot, Redovisningschef, Kommunledningsförvaltningen 

Tove Svensk, Personalchef, Kommunledningsförvaltningen 

Johan Tingström, Konsult PWC, §166 

Peter Landin, VD, KBAB §166 

Thony Eriksson, Fastighetsstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §176 

Martin Åkervall, T.f. Fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §176 

Gun Törnblad, Samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §176  
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Innehåll 
Hittade inga poster för innehållsförteckning. 
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§ 164 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Maria Liljedahl (SD) utses att justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut 

• Välja Maria Liljedahl som justerare  
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§ 165 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Kallelse, 2022-05-25 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan  
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§ 166 Överläggning - Koncernstruktur 
Diarienummer: KS 2022/406 

Föredragande: Johan Tingström 

Beslut 

Överläggningen förklaras avslutad. 

Ärendebeskrivning 

Johan Tingström, konsult PWC, redogör för ärendet koncernstruktur.   
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§ 167 Informationsärende - Svenska 
industrikommuner 
Diarienummer: KS 2022/407 

Föredragande: Sara Schelin 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Sara Schelin, kommunchef, informerar om kommunens medlemskap i Svenska 

industrikommuner.  
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§ 168 Instruktion till kommunchef / 
Kommunchefsinstruktion - revidering 2022 
Diarienummer: KS 2022/395 

Föredragande: Sara Schelin 

Beslut 

Beslut för egen del: 

• att en mindre justering av förslag till instruktion för kommunchef 

genomförs där första meningen på sidan 7 förtydligas.  

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

• 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 

Förslag till Instruktion till kommunchefen 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen:  

• Förslaget till reviderad kommunchefsinstruktion fastställs. 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut med tillägg av 

ändring på sidan 7 där första meningen förtydligas och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

Kommunchefen  
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§ 169 Gestaltningsprogram för Köpings centrum 
Diarienummer: KS 2020/118 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Anta gestaltningsprogram för Köpings centrum. 

Ärendebeskrivning 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

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 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

• anta gestaltningsprogram för Köpings centrum. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att  

så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB  
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§ 170 Remissvar -Översyn principer för planering 
och finansiering av kollektivtrafik i 
Västmanlands län 
Diarienummer: KS 2022/316 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

• 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 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som Köpings 

kommuns remissvar och översänds till Region Västmanland. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att  

så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

Region Västmanland  
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§ 171 Yttrande - Revisionsrapport styrning och 
ledning av informationssäkerhet 
Diarienummer: KS 2022/354 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

• 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 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
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• Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och 

överlämnas till Revisionen. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att  

så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

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

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

• 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 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och 

överlämnas till Revisionen.  
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att  

så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

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

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

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.  

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 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

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. 

Förslag till beslutsmotivering 

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.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att  

så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - för kännedom 

Utbildningsförvaltningen - för kännedom 

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

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

• 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 2022-05-18 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag bemyndigas. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att  

så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.  
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§ 175 Val av stämmoombud till årsstämma för Inera 
AB 
Diarienummer: KS 2022/400 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

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: 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och  

balansräkning. 

• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för  

2021 års räkenskaper och förvaltning 

• 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 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

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: 

• Godkänna årsredovisning för 2021 med tillhörande resultat- och  

balansräkning. 

• Bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för  

2021 års räkenskaper och förvaltning 
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• Samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa  

sätt.  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att som ombud för bolagsstämma för Inera AB välja Annika 

Duan med Ola Saaw som ersättare. 

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 

och at de beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Kopia till 

Inera AB  
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§ 176 Informationsärende - Rådhuset 
Föredragande: Thony Eriksson, Martin Åkervall 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Thony Eriksson, fastighetsförvaltare och Martin Åkervall, t.f. fastighetschef 

informerar om status för Rådhuset.  


