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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Ersättare Carl-Inge Westberg (S) 

Övriga deltagande Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Jan Häggkvist 

Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 287-290 

Maarit Verga, Verksamhetsutvecklare, Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 284 

Monica Brantmark, Byggprojektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 287 

Kim Tatti, Bostadsstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 288 

Gunilla Hedlund, Tf. mark- och exploateringschef, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 288-290 
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§ 280 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Maria Liljedahl (SD) väljs till justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Maria Liljedahl (SD) till justerare  
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§ 281 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs.  

Förslag till beslut 

• Ärendelista fastställs  
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§ 282 Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/657 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Godkänna delårsrapporten per 31:e augusti 2022 för kommunstyrelsens 

ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-05 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

• Godkänna delårsrapporten per 31:e augusti 2022 för kommunstyrelsens  

ansvarsområden. 

Förslag till beslutsmotivering 

Delårsrapporten är dels en ekonomisk uppföljning med resultat per den 31:a 

augusti och dels en uppföljning av verksamhetens måluppfyllelse. 

Per sista augusti redovisar kommunstyrelsen ett underskott om -1,4 mkr. 

Prognosen för hela året 2022 är en avvikelse med -11,9 mkr. Den största 

avvikelsen finns inom Mark och Fastighet. Underskottet beror till största delen av 

drift- och underhållskostnader av kommunens fastigheter. I det ingår ökade 

kostnader för el och fjärrvärme samt oplanerat underhåll. 

Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

generellt levererar god kvalitet. 

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. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens delårsrapport.   
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§ 283 Delårsrapport Köpings kommunkoncern 2022 
Diarienummer: KS 2022/657 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• att godkänna delårsrapporten per 31:e augusti 2022 

• att ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar underskott mot 

budget för helåret 2022 att vidta åtgärder för att få en budget i balans 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska utfallet för Köpings kommunkoncern 

januari till augusti 2022 och även en prognos för hela året 2022. I rapporten görs 

också en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022 Köpings kommunkoncern 

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• att godkänna delårsrapporten per 31:e augusti 2022 

• att ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar underskott mot 

budget för helåret 2022 att vidta åtgärder för att få en budget i balans 

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. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

koncernens delårsrapport, samt ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar 

underskott mot budget för helåret 2022 att vidta åtgärder för att få en budget i 

balans.  
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§ 284 Länsgemensam överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa 
Diarienummer: KS 2022/599 

Föredragande: Maarit Verga 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

• Att anta Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och 

ungas hälsa. 

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland har i samverkan utarbetat en Länsgemensam överenskommelse om 

samverkan för barn och ungas hälsa. Strategisk regional beredning (SRB) har 

rekommenderat regionen och länets kommuner att anta överenskommelsen. 

Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i 

Västmanlands län och Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i 

samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. 

Målgruppen för överenskommelsen är alla barn upp till 18 år när det finns behov 

av samverkan. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har deltagit i olika samverkansgrupper 

som arbetat fram den föreslagna samverkansöverenskommelsen och man har 

därmed haft möjlighet att påverka överenskommelsen under resans gång. 

Beslutsunderlag 

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa 

Bilaga 1 – Aktörers uppdrag och ansvarsområden 

Tjänsteskrivelse Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barn och 

ungas hälsa 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen:  

• Att anta Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och 

ungas hälsa. 
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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. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Länsgemensam 

överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. 

Kopia till 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Region Västmanland  
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§ 285 Rapport av ej verkställda beslut 2022, social- 
och arbetsmarknad 
Diarienummer: KS 2022/588 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Rapporten läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), 

skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande 

beslut som inte verkställts inom 3 månader. Rapport från social- och 

arbetsmarknadsnämnden föreligger. 

Beslutsunderlag 

Rapportering av ej verkställda beslut - Social och arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Rapporten läggs till handlingarna 

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 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen – för kännedom  
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§ 286 Medborgarförslag - Agda Östlund 
Diarienummer: KS 2019/401 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Konstverket får maximalt kosta 1 mkr. 

Finansiering ska ske ur Köpingsfonden. 

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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Finansiering Agda Östlund 

Tjänsteskrivelse Underlag och förslag på porträtt över Agda Östlund 

Offert konstkonsult Köping för staty Agda Östlund 
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Yrkanden 

Annika Duán (S) yrkar att ärendet skicka ärendet åter till kommunstyrelsen utan 

ytterligare utredning, med med en begränsning att konstverket maximalt får kosta 

1 mkr och att det finansieras ur Köpingsfonden. 

Ola Saaw (M) yrkar att ärendet skicka ärendet åter till kommunstyrelsen utan 

ytterligare utredning, med med en begränsning att konstverket maximalt får kosta 

800 tkr och att det finansieras ur Köpingsfonden.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Arbetsutskottet 

godkänner föreslagen propositionsordning och den genomförs. Ordföranden 

finner att arbetsutskottet beslutar lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Konstverket får maximalt kosta 1 mkr. 

Finansiering ska ske ur Köpingsfonden. 

Kopia till 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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§ 287 Information Nyckelbergsskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 

Föredragande: Monica Brantmark 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Monica Brantmark, projektsamordnare, informerar om Nyckelbergsskolan.  
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§ 288 Överläggning planberedning MEX-plan 
Diarienummer: KS 2022/680 

Föredragande: Kim Tatti 

Beslut 

Överläggningen förklaras avslutad. 

Ärendebeskrivning 

Kim Tatti, bostadsstrateg, informerar om planberedning MEX-plan.  
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§ 289 Information Markförvärv 
Föredragande: Gunilla Hedlund 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Hedlund, interminchef MEX, informerar om Markförvärv.  
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§ 290 Ny taxa för verksamhetsmark på 
Kramstagatan  
Diarienummer: KS 2022/659 

Föredragande: Gunilla Hedlund, Annika Winther 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Godkänna föreslagen ny taxa för verksamhetsmarken vid Kramstagatan, samt 

upphäva befintlig taxa från 2015. 

Ärendebeskrivning 

Vid Kramstagatan på Nibble industriområde ligger taxan för försäljning av 

verksamhetsmark på 100 kr/kvm sedan år 2015. Då marknadsvärdena har ändrats 

sedan dess är det Samhällsbyggnadsförvaltningens ståndpunkt att kommunen, i 

enlighet med kommunallagen, justerar taxan utifrån de nya 

marknadsförutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Ny taxa för verksamhetsmark på Kramstagatan 

Värdeutlåtande Kramsta 

Taxa 2015 

KF §52 2015 Nibble verksamhetsområde, försäljningspriser 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Godkänna föreslagen ny taxa för verksamhetsmarken vid Kramstagatan, 

samt upphäva befintlig taxa från 2015. 

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  lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen:  

Förslag till kommunfullmäktige:  
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Godkänna föreslagen ny taxa för verksamhetsmarken vid Kramstagatan, samt 

upphäva befintlig taxa från 2015. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


