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Beslutande Per Ågren (S), Ordförande 
Andreas Trygg (V), Vice ordförande 
Astrid Lamprecht (KD) 
Maria Liljedahl (SD) 
Ola Saaw (M) 

Övriga deltagande Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 
Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 
Christer Nordling, Teknisk chef, VME 
Jan Häggkvist, Tf Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 
Niclas Persson, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen 
Anders Eriksson, Enhetschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, § 70 
Maria Gustafsson, Verksamhetschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, § 70 
Maria Dag, Ekonomistrateg, Kommunledninsgförvaltningen, §§ 73-74 
Michaela Lantz, Kvalitetsstrateg, Kommunledningsförvaltningen, § 73 
Johanna Burén, Utvecklingsstrateg, Kommunledningsförvaltningen, §§ 77-78 
Annika Winther, Etableringsansvarig, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 77, 
79 
Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 79, 81 
Sofie Åström, Kommunikationschef, Kommunledningsförvaltningen, § 80 
Thomas Karlsson, Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen, § 81 
Pär Ellmin, Skolchef, Utbildningsförvaltningen, § 81 
Stefan Barklund, Fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 81 
Thony Eriksson, Fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadsnämnden, § 81 
Lisa Mjörne, Kommunikatör, Kommunledningsförvaltningen, § 81  
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§ 68 Val av justerare 

Beslut 
· välja Ola Saaw till justerare 

§ 69 Fastställande av dagordning 

Beslut 
· Fastställa den utsända dagordningen med tillägg att ärende 71 och 72 

utgår. 

Beslutsunderlag 
Kallelse 2023-03-13  
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§ 70 Information status på ishall 
Föredragande: Anders Eriksson, Maria Gustafsson 

Beslut 
· lägga informationen till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Företrädare från kultur- och fritidsnämnden deltar för att informera 
arbetsutskottet om status på ishallen. En utredning ska genomföras av extern part 
för att se vilken reinvestering som skulle krävas för att få godtagbar status. Det 
kan bli aktuellt att söka dispens från de krav som hockeyförbundet ställer på 
ishallar, men det kan inte beviljas för längre period än tre år.   
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§ 71 Information upphandling inom hamnprojektet 
Föredragande: Christer Nordling 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 72 Informationsärende - Träbro över Köpingsån 
vid kvarteret Manhem 
Diarienummer: KS 2022/567 
Föredragande: Joshua Bender, Christer Nordling 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 
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§ 73 Årsredovisning Köpings kommun 2022 
Diarienummer: KS 2023/81 
Föredragande: Maria Dag, Micaela Lantz 

Beslut 
Förslag till Kommunfullmäktige: 

· Godkänna Årsredovisning för 2022 
· Resultatet för 2022 överförs till eget kapital  

Ärendebeskrivning 
Köpings kommunkoncerns årsredovisning för 2022 har upprättats och  
presenteras för kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen  
innehåller ekonomiska analyser av kommunens och koncernens bokslut. För att  
bedöma god ekonomisk hushållning har avstämning av verksamhetsmässiga och  
finansiella mål gjorts. Rapporten innehåller en uppföljning av verksamhetens  
grunduppdrag och måluppfyllelse 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2022 Köpings kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Förslag till Kommunfullmäktige: 

· Godkänna Årsredovisning för 2022 
· Resultatet för 2022 överförs till eget kapital  

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta.  
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§ 74 Månadsuppföljning februari 2023 
Diarienummer: KS 2023/168 
Föredragande: Maria Dag 

Beslut 
· ta del av månadsrapport P2 och lägga den till handlingarna 
· Eklidens fulla finansiering säkerställs och regleras i bokslut 2023 

Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter februari månad och gör en 
prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt 
en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska 
nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god 
ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, kommunalförbund 
och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen ges förutsättningar 
att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring rapportering av 
ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-10 
Månadsrapport februari 2023 

Förslag till beslut 
· ta del av månadsrapport P2 och lägga den till handlingarna 

Yrkanden 
Ola Saaw (M) yrkar att 

· Eklidens fulla finansiering säkerställs och regleras i bokslut 2023 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med förvaltningens förslag 
med Ola Saaws (M) tillägg. Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i 
enlighet med detta och finner det så. 
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Kopia till 
Vård- och omsorgsförvaltningen  
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§ 75 Reviderad utbildnings- och övningsplan för 
krisberedskap och civilt försvar 
Diarienummer: KS 2022/791 
Föredragande: Lena Dahl-Nielsen 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Reviderad utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt 
försvar antas.  

Ärendebeskrivning 
Målet är att Köpings kommun med hjälp av utbildning och övning ska få en god 
robusthet tillika förmåga att förebygga och begränsa konsekvenserna av en 
samhällsstörning och ytterst höjd beredskap. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-06 
Utbildnings- och övningsplan för Köpings kommun 2023-2026 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Reviderad utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt 
försvar antas.  

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta.  
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§ 76 Redovisning av partistöd samt utbetalning 
partistöd 
Diarienummer: KS 2023/47 
Föredragande: Niclas Persson 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

· godkänna redovisningarna för 2022  
· bevilja partistöd till de partier som lämnat en godkänd redovisning av 

partistöd för 2022 samt till Vanligt Folk i Köpings Kommun 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen 4kap §§29-32 ska kommunfullmäktige besluta om 
utbetalning av partistöd för innevarande år, efter att partierna redovisat att 
föregående års stöd har använts för det ändamål det är avsett för. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-07 
Beräkning partistöd 2023 
Redovisning av Partistöd, Kristdemokraterna 
Redovisning av Partistöd, Sverigedemokraterna 
Redovisning av Partistöd, Centerpartiet 
Redovisning av Partistöd, Vänsterpartiet 
Redovisning av Partistöd, Socialdemokraterna 
Redovisning av Partistöd, Moderaterna 
Redovisning av Partistöd, Liberalerna 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

· godkänna redovisningarna för 2022  
· bevilja partistöd till de partier som lämnat en godkänd redovisning av 

partistöd för 2022 samt till Vanligt Folk i Köpings Kommun 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta. 
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Kopia till 
Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen – För åtgärd 
Partierna – För kännedom  
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§ 77 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2023 
Diarienummer: KS 2023/89 
Föredragande: Johanna Burén, Gun Törnblad, Annika Winther 

Beslut 
För arbetsutskottets egen del: 

· Skicka förslaget vidare med redaktionell ändring av punkt A12 

Förslag till kommunstyrelsen: 

· Det upprättade förslaget på reviderad delegationsordning antas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen genomförde under 2021 ett arbete med en större 
översyn av samtliga nämnders delegationsordningar då det fanns ett behov av att 
uppdatera ordningen efter gällande organisation och lagstiftning och i enlighet 
med den tillitsbaserade styrningen.  
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2021-10-14 §177. 

Delegation innebär att kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen överlåter 
självständig beslutanderätt, d.v.s. nämnden kan ge nämndens presidium, 
ledamöter, ersättare eller anställda i kommunen uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattat dem.  

Syftet med delegation är att avlasta kommunstyrelsen från ärenden av mer 
rutinartad karaktär så att kommunstyrelsen ska kunna ägna sig åt de principiellt 
viktiga frågorna.  

Delegationsordningen är ett levande styrdokument som ska ses över med 
regelbundenhet, kompletteras och skrivas om för att följa aktuell lagstiftning, 
avlasta det politiska organet rutinärenden och skapa förutsättningar för snabbare 
handläggning och kortare beslutsvägar för en effektivare kommunal förvaltning. 

En första revidering har genomförts av förvaltningen under början av 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-07 
Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

· Det upprättade förslaget på reviderad delegationsordning antas. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta. 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen  
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§ 78 Antagande av nya planeringsprinciper för 
länets kollektivtrafik 
Diarienummer: KS 2022/316 
Föredragande: Johanna Burén 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län revideras. Bilaga 3 – 
Principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands 
län tillförs avtalet samt att avtalet i övrigt revideras med hänvisning till 
bilaga 3 i avtalets punkt 3.3. 

2. Revideringen ska gälla från och med 1 januari 2024. 
3. Det reviderade avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län antas under 

förutsättning att övriga kommuner i länet fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
Regionen tillhandahåller i enlighet med Avtalet regional stomtrafik som är buss- 
och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet medan 
kommunerna beställer övrig trafik som främst omfattar stadstrafik och 
landsbygdstrafik. I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de 
kostnader som är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen 
ansvarar för kostnaderna för den regionala stomtrafiken. 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på förändrade 
principer för planering och finansiering av länets kollektivtrafik. Bakgrunden är att 
det som följd av att kollektivtrafiken i Västmanland är ett delat ansvar mellan 
Regionen och länets kommuner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och 
utveckla tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Avtalet) 
som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat:  

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional stomtrafik och att utbudet 
inom stomstråken ska kunna skilja sig beroende av efterfrågan.  

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional stomtrafik.  

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta hänsyn till antal 
dimensionerande fordon med effekt att respektive linje får en högre fast kostnad 
men lägre rörlig kostnad.  
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• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar vilka parametrar 
som ska vara styrande vid planering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-07 
Ärendetext planeringsprinciper 
Planeringsprinciper Beräkning schablon 
Planeringsprinciper KTN220017 
Revidering avtal om kollektivtrafik 
Bilaga 3 Planeringsprinciper  

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län revideras. Bilaga 3 – 
Principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands 
län tillförs avtalet samt att avtalet i övrigt revideras med hänvisning till 
bilaga 3 i avtalets punkt 3.3. 

2. Revideringen ska gälla från och med 1 januari 2024. 
3. Det reviderade avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län antas under 

förutsättning att övriga kommuner i länet fattar likalydande beslut. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med detta. 

Kopia till 
Kollektivtrafikförvaltningen region Västmanland  
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§ 79 Markanvisning sjötullen 1:2 
Diarienummer: KS 2019/683 
Föredragande: Annika Winther, Gun Törnblad 

Beslut 
För arbetsutskottets egen del besluta att 

· uppdra åt Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB att färdigställa 
nödvändiga utredningar för att kunna fatta beslut om markanvisningar 

Förslag till kommunstyrelsen 

· göra tillägg till avsiktsförklaringen med Plagazi att kommunens avsikt är 
att markreservation av Sjötullen 1:2 genomförs efter nödvändiga 
miljöutredningar slutförts. 

Ärendebeskrivning 
Företrädare för samhällsbyggnadsnämnden föredrar ärendet och beskriver 
handläggningsprocessen för att få fram underlag till markanvisning. 

Yrkanden 
Per Ågren (S) yrkar att 

· göra tillägg till avsiktsförklaringen med Plagazi att kommunens avsikt är 
att markreservation av Sjötullen 1:2 genomförs efter nödvändiga 
miljöutredningar slutförts. 

· uppdra åt Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB att färdigställa 
nödvändiga utredningar för att kunna fatta beslut om markanvisningar 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om arbetsutskottet 
kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med detta. 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen - För kännedom 
Västra Mälardalens Energi- och miljö AB - För åtgärd  
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§ 80 Utbildning - möta rättshaveristiskt beteende 
Föredragande: Sofie Åström 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet får en utbildning i att möta rättshaveristiskt beteende  
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§ 81 Överläggning om Nyckelbergsskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 
Föredragande: Karin Sandborgh Taylor, Gun Törnblad, Stefan Barklund, Pär 
Ellmin, Thomas Karlsson, Lisa Mjörne 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet överlägger hur projektet Nyckelbergsskolan ska drivas framåt efter 
beslut om avslag i förvaltningsrätten gällande bygglov för moduler. Företrädare 
från samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen närvarar. 
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