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§ 148 Beslut om närvarorätt samt val av 
protokolljusterare 

Beslut 

1. Johan Jansson (S), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden ges 

närvarorätt på sammanträdet. 

2. Ola Saaw (M) väljs till justerare. 

Förslag till beslut 

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

Beslut 

1. Ärendelistan fastställs.  

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-10-06 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan  
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§ 150 Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/657 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Delårsrapporten per 31:e augusti 2022 för kommunstyrelsens ansvarsområden 

godkänns.  

Ärendebeskrivning 

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. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober, som då 

beslutade lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Delårsrapporten per 31:e augusti 2022 för kommunstyrelsens ansvarsområden 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-05 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11  

Förslag till beslut 

• Delårsrapporten per 31:e augusti 2022 för kommunstyrelsens  

ansvarsområden godkänns. 

Beslutsordning 

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

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

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.   
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§ 151 Delårsrapport Köpings kommunkoncern 2022 
Diarienummer: KS 2022/657 

Föredragande: Jan Häggkvist 

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. 

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. 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober, som då 

beslutade lämna följande 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. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022 Köpings kommunkoncern 

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2022 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 

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. 
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Beslutsordning 

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

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

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Kopia till 

Förvaltningar och bolag - för kännedom och ev. åtgärd  
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§ 152 Beslut om sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KS 2021/440 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Sammanträdesplan för 2022 för kommunfullmäktige fastställs enlighet 

följande: 

Måndagen den 28 november klockan 18.00 

Måndagen den 19 december klockan 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 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade då lämna 

följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Sammanträdesplan för 2022 för kommunfullmäktige fastställs enlighet 

följande: 

Måndagen den 28 november klockan 18.00 

Måndagen den 19 december klockan 18.00  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 §272 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Sammanträdesplan för 2022 för kommunfullmäktige fastställs enlighet 

följande: 
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Måndagen den 28 november klockan 18.00 

Måndagen den 19 december klockan 18.00  

Beslutsordning 

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

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

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.   
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§ 153 Rapport av ej verkställda beslut 2022, social- 
och arbetsmarknad 
Diarienummer: KS 2022/588 

Beslut 

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. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 oktober 2022 och beslutade då lämna 

följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Rapporten läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Rapportering av ej verkställda beslut - Social och arbetsmarknadsnämnden 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Rapporten läggs till handlingarna 

Beslutsordning 

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

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

fallet och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Kopia till 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen – för kännedom  
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§ 154 Ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 
Diarienummer: KS 2022/313 

Beslut 

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. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 oktober 2022 och beslutade då lämna 

följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-28 

Förteckning över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 §279 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag läggs 

till handlingarna. 
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Berörda förvaltningar och bolag  
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§ 155 Anmälan av handlingar 
Diarienummer: KS 2022/533 

Beslut 

Förteckning av inkomna handlingar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över inkomna handlingar 2022-10-04 

Förslag till beslut 

• Lägga förteckning av inkomna handlingar till handlingarna  
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§ 156 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS 2022/102 

Beslut 

Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 

2021-10-14 om delegation till ledamot och tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning KLF oktober 

Delegationsbeslut trafikmyndigheten (VME) juli till september 

Förslag till beslut 

• Rapport av delegationsbeslut läggs till handlingarna.   
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§ 157 Svar på motion- Omtag av det kommunala 
verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand" 
(M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 att ärendet skickas vidare 

till kommunstyrelsen med förslag till beslut att motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 

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

(M) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27 §267 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 §273 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls.  
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Yrkanden 

Ola Saaw (M), Gunvor Sharp (M), Maria Liljedahl (SD) och Jenny Adolphson (C) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Deltar ej i beslut 

Annika Duán (S), Elizabeth Salomonsson (S), Carl-Inge Westberg (S), Andreas 

Trygg (V), Börje Eriksson (S), Shazia Qorbani (S) och Anna Eriksson (S) deltar ej i 

beslutet.  

Protokollsanteckningar 

Anna-Carin Ragnarsson (KD) vill till protokollet anteckna att hon ställer sig 

positiv till Ola Saaws (M) med fleras bifallsyrkande.  

Kopia till 

VME 
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§ 158 Svar på motion - Språktest för att säkerställa 
att medarbetare i skola och omsorg har 
tillräckligt goda kunskaper i svenska (SD) 
Diarienummer: KS 2021/618 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) har i en motion föreslagit att 

ett språktest ska tas fram för att säkerställa att medarbetare i skola och omsorg har  

tillräckligt goda språkkunskaper i svenska.  

Motionen har remitterats till utbildningsförvaltningen, social- och  

arbetsmarknadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen, samtliga har  

inkommit med yttrande.  

Vid rekryteringar ställs idag grundkrav på språk och språklig förståelse som ett  

krav för anställningen. Det finns också valideringstester i svenska som  

tillhandahålls av externa utbildningsanordnare. Dessa kan användas utöver de  

åtgärder som förvaltningarna redan vidtar om behov uppstår. Köpings kommun  

har inte resurser att skapa och administrera en egen modell för språkbedömning.  

Kommunen bör bevaka resultatet av Socialstyrelsens uppdrag med att ta fram ett  

stöd för språkbedömning.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen; 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-11 

Yttrande från Utbildningsförvaltningen, 2022-04-28 

Yttrande från Vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-04-26 

Yttrande från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 2022-03-31 

Motion - Språktest för att säkerställa att medarbetare i skola och omsorg har 

tillräckligt goda kunskaper i svenska (SD) 
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Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §249 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad.  

Yrkanden 

Maria Liljedahl (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Utbildningsförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 159 Svar på medborgarförslag - cykeltunnel till Big 
Inn-området 
Diarienummer: KS 2021/174 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Mikael Sukula har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där det 

förslås att en cykeltunnel byggs i anslutning till etableringen av rondellen på 

Ringvägen vid Big Inn-området med motiveringen att det bidrar till en säkrare 

trafiksituation för gående och cyklister. 

VME skriver i sitt yttrande att planskilda korsningar visserligen är de säkraste 

lösningarna ur trafiksäkerhetssynpunkt men att de samtidigt är komplicerade och 

kostnadsdrivande. VME gör en kostnadsjämförelse med ett likande objekt i 

Västerås stad som är beräknat att kosta 20 Mkr. 

När medborgarförslaget kom in till VME var rondellen redan projekterad och 

byggnationen påbörjad på platsen. I arbetet med cirkulationsplatsen har man 

arbetat med andra åtgärder som ökar trafiksäkerheten som ska sänka farten, bland 

annat farthinder för att säkra gång-, cykel- och mopedpassagen över Ringvägen.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-03 

Yttrande från Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Medborgarförslag angående cykeltunnel till Big Inn-området 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §241 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB  

Förslagsställaren  
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§ 160 Svar på motion, gör Bondgårdsberget till en 
trevligare plats (V) 
Diarienummer: KS 2021/205 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

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

(V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där men föreslår att  

kommunfullmäktige fattar beslut om att se över och åtgärda säkerheten för barn  

och vuxna på Bondgårdsberget samt att se över hur Bondgårdsberget kan göras 

till en mer trivsam och intressant plats för kommunens invånare och besökare,  

samtidigt som den naturliga skogslekplatsen bevaras.  

VME har i yttrandet, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen gett förslag  

på åtgärder för att förbättra tillgängligheten och göra bondgårdsberget till en  

mysigare plats. Bland annat föreslås att trappan kan ses över och att  

bondgårdsberget kan bli en del av den digitala stadsvandringen i Dybecks anda. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-02 

Yttrande över motion - Gör bondgårdsberget till en trevligare plats 

Motion – Gör bondgårdsberget till en trevligare plats (V) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §244 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 
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Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

Kultur- och fritidsförvaltningen  
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§ 161 Svar på medborgarförslag - förnya 
fotbollsplanen vid Brunnsvägen 
Diarienummer: KS 2021/153 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag där det föreslås att  

fotbollsplanen vid Brunnsvägen ska förnyas och göras till en konstgräsplan med  

motiveringen att gräsytan är sliten med genomslag till grus. Vidare föreslår  

föreslagställaren att staketet runt planen bör rustas då det är i dåligt skick och kan  

förstöra bollar. 

Av yttrandet från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB framgår att planen 

visserligen är sliten men att det finns andra bollplaner i kommunen som är i 

betydligt större behov av upprustning. Gatu- och parkavdelningens mål är att 

renovera en bollplan per år och det finns andra fotbollsplaner som har högre 

prioritet, dock känner man till de brister som idag finns på planen. Enligt yttrandet 

är konstgräs inte aktuellt då det främst bör användas vid planer som används  

frekvent och har högt slitage, något som inte gäller för den aktuella planen. 

Någon övergripande strategi för utomhusanläggningar för spontanidrott finns inte 

idag i Köpings kommun, dock är strategiska dokument inom områden som 

folkhälsa samt kultur- och fritid under framtagande.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-03 

Medborgarförslag angående förnya fotbollsplanen vid Brunnsvägen 

Yttrande från Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §242 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslagsställaren  
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§ 162 Svar på motion - Närproducerade livsmedel i 
Köpings offentliga måltider (KD+C) 
Diarienummer: KS 2021/475 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolphsson (C) har lämnat in en 

motion till kommunfullmäktige där men föreslår att Köpings kommunfullmäktige 

fattar beslut om att utveckla arbetet med upphandling av närproducerade 

livsmedel till kommunens offentliga måltider.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till  

Utbildningsförvaltningen för yttrande, som också inkommit med svar.  

I yttrandet framkommer att utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att  

arbeta med närproducerade livsmedel och det lokala viltet i sina menyer  

samtidigt som det passar in i kommunens hållbarhetsarbete.  

En viktig aspekt att ta med i beräkningen är det rådande världsläget med  

stigande matpriser och svårigheten att beställa vissa varor som innebär att  

matsedlar måste justeras. För att öka krisberedskapen i kommunen är avtal  

med närproducerat ett steg i rätt riktning. Genom lokala avtal ökar även vår  

förmåga under höjd beredskap och krig. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Yttrande över motion- Närproducerade livsmedel i Köpings offentliga måltider 

Motion- Närproducerade livsmedel i Köpings offentliga måltider (KD+C) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §248 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad.  

Yrkanden 

Jenny Adolphson (C), Maria Liljedahl (SD) och Ola Saaw (M) yrkar bifall till 

motionen.  

Elizabeth Salomonsson (S) och Andreas Trygg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag att motionen anses besvarad.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 

att motionen ska anses besvarad och dels bifall till motionen. Ordföranden 

föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.  

Protokollsanteckningar 

Anna-Carin Ragnarsson (KD) vill till protokollet anteckna att hon ställer sig 

positiv till Jenny Adolphsons (C) med fleras bifallsyrkande.  

Kopia till 

Utbildningsförvaltningen  
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§ 163 Svar på motion - Ekologiska livsmedel kan 
vara bra - närproducerat bättre (SD) 
Diarienummer: KS 2021/617 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion till  

kommunfullmäktige gällande närproducerade livsmedel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till  

utbildningsförvaltningen som har inkommit med svar.  

I svaret framgår att man redan idag följer de svenska miljö- och djurskyddskraven 

i våra livsmedelsupphandlingar. Man följer även Agenda 2030 som sätter ett 

tydligt mål på att vi till 2030 har 60% ekologiska livsmedel i våra inköp. Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) begränsar kommunen från att tex. ställa krav på 

ursprungsland. Redan idag så är 62% av kommunens alla inköp av svenska 

råvaror.  

En viktig aspekt att ta med i beräkningen är det rådande världsläget med stigande 

matpriser och svårigheten att beställa vissa varor som innebär att matsedlar måste 

justeras. För att öka krisberedskapen i kommunen är avtal med närproducerat ett 

steg i rätt riktning. Genom lokala avtal ökar även vår förmåga under höjd 

beredskap och krig. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Yttrande över motion- Ekologiska livsmedel kan vara bra – närproducerat bättre  

(SD) 

Motion- Ekologiska livsmedel kan vara bra – närproducerat bättre (SD) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §243 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 

Andreas Trygg (V) och Elizabeth Salomonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Maria Liljedahl (SD), Ola Saaw (M) och Gunvor Sharp (M) yrkar bifall till 

motionen.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 

att motionen ska anses besvarad och dels bifall till motionen. Ordföranden 

föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.  

Protokollsanteckningar 

Anna-Carin Ragnarsson (KD) vill till protokollet anteckna att hon ställer sig 

positiv till Maria Liljedahl (SD) med fleras bifallsyrkande.  

Kopia till 

Utbildningsförvaltningen  
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§ 164 Svar på motion - Inventering av ödetomter på 
landsbygden (C)  
Diarienummer: KS 2021/269 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Bernt Bergsten (C) har lämnat in en motion gällande inventering av ödehus och 

ödetomter på landsbygden i Köping för yttrande. Syftet med motionen är bl a att 

stärka landsbygden genom att attrahera invånare och företagare till dessa öde 

fastigheter. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-16 

Motion- Inventering av ödetomter på landsbygden 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §245 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen anses besvarad.  

Yrkanden 

Jenny Adolphson (C), Elizabeth Salomonsson (S) och Andreas Trygg (V) yrkar 

bifall till motionen. 

Ola Saaw (M) och Maria Liljedahl (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 

att motionen ska anses besvarad och dels bifall till motionen. Ordföranden 

föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 

bifallas.  

Votering begärs och genomförs.  

Ordföranden finner efter genomförd votering att kommunstyrelsen beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.  

Omröstning 

Voteringsinstruktion: 

JA: bifall till arbetsutskottets förslag 

NEJ: bifall till motionen 

Resultat: 

JA: 5 röster 

NEJ: 8 röster 

Avstår: 0 

Voteringsbilaga finns lägst bak i protokollet.   
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§ 165 Svar på motion - Långsiktig fossilfri 
energiförsörjningsplan (C) 
Diarienummer: KS 2022/117 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Bernt Bergsten (C), Jenny Adolphson (C), Birgitta Andersson (C) samt Silpa  

Laitio-Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där men  

föreslår att Köpings kommunfullmäktige fattar beslut om att Köpings kommun  

utarbetar en långsiktig plan för fossilfri energiförsörjning. 

Framtagandet av en långsiktig plan för utbyggnad av energisystemet i form av en  

kommunal energiplan är ett viktigt stöd i utvecklandet av den kommunala  

översiktsplanen och således minska intressekonflikterna när det handlar om  

ianspråktagande av mark för utbyggnad av energisystemet. 

Genom att i en energiplan planera för hur energiförsörjningen i kommunen ska 

utvecklas får kommunen möjlighet att agera proaktivt och såväl anpassa sig till 

kommande förändringar i energisystemet samt bidra till pågående 

energiomställningen. I kommunens handlingsplan för Utvecklingsmål 2 ingår 

därför under 2022–2023 aktiviteten att ta fram en aktuell energiplan för Köpings 

kommun.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-02 

Yttrande motion – Långsiktig fossilfri energiförsörjningsplan 

Motion – Långsiktig fossilfri energiförsörjningsplan (C)  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 §245 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls.  

Yrkanden 

Jenny Adolphson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 166 Svar på motion - Energiförsörjning i Köpings 
kommun (L) 
Diarienummer: KS 2022/68 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Ivan Czitrom (L), Karl Ingström (L) samt Anne-Marie Düring (L) har lämnat in 

en motion till kommunfullmäktige där men föreslår att Köpings 

kommunfullmäktige fattar beslut om att Köpings kommun arbetar fram aktuell, 

hållbar, resurseffektiv energiplan för Köpings kommun. 

Framtagandet av en långsiktig plan för utbyggnad av energisystemet i form av en  

kommunal energiplan är ett viktigt stöd i utvecklandet av den kommunala  

översiktsplanen och således minska intressekonflikterna när det handlar om  

ianspråktagande av mark för utbyggnad av energisystemet. 

Genom att i en energiplan planera för hur energiförsörjningen i kommunen ska 

utvecklas får kommunen möjlighet att agera proaktivt och såväl anpassa sig till 

kommande förändringar i energisystemet samt bidra till pågående 

energiomställningen. I kommunens handlingsplan för Utvecklingsmål 2 ingår 

därför under 2022–2023 aktiviteten att ta fram en aktuell energiplan för Köpings 

kommun.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 september 2022 och beslutade då 

lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-05 

Yttrande motion – Energiförsörjning i Köpings kommun 

Motion – Energiförsörjning i Köpings kommun (L) 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Motionen bifalls. 

Beslutsordning 

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

kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att så är fallet och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


