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ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-01-11 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-01-11 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-02-01 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson  

 

Plats och tid Digitalt, via Teams kl 09.00 – 10.40 

Beslutande Annika Duàn (S) ordförande 
Jonny Clefberg (S) vice ordförande 
Ola Saaw (M) ledamot 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Maria Liljedahl (SD) ledamot 

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef 
Annelie Pettersson ekonomichef 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Peter Landin vd, KBAB, §2 
Tove Svensk personalchef, §2-3 
Thomas Hoffmann säkerhetschef, §3 
Petra Thyberg HR-specialist, §3 
Linda Eriksson miljöchef, §4 
Niclas Persson sekreterare 

  
Ola Saaw 
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Ks au § 1 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-01-04 
 
Beslut 
 

att lägga till en punkt om Rapport från jul och nyårshelgerna samt covid-läget samt en 
punkt om Digitala sammanträden 
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
Ks au § 2  
 
Överläggning – Ägardirektiv 
Föredragande är ekonomichef tillsammans med VD för KBAB samt VD för VME som 
redogör för ärendet om ägardirektiv för kommunens helägda bolag. Förvaltningen bedömer 
att det är mer prioriterat att arbeta med koncernstruktur och bolagsordningar, för att 
därefter jobba med ägardirektiv. 
 
 
 
Ks au § 3 KS 2022/51  
 
Överläggning – Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda 
Föredragande är säkerhetschef tillsammans med HR-specialist som redogör för ärendet om 
ny riktlinje för att hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
 
 
Ks au § 4 KS 2022/39 
 
Reviderad taxa för livsmedel med anledning av lagändring 
Samhällsbyggnadsnämnden tar enligt livsmedelslagen ut avgift för kontroll av 
livsmedelsverksamheter enligt den av kommunfullmäktige fastställda Taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel. 
 
Under våren 2021 genomfördes ändringar i den svenska lagstiftningen gällande avgifter för 
livsmedelskontrollen, en anpassning till bland annat EU:s nya kontrollförordning, 
Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Den nya kontrollförordningen innebär till exempel att 
efterhanddebitering införs. Efterhandsdebitering betyder att livsmedelsföretagen betalar 
kontrollavgift efter genomförd livsmedelskontroll och inte som nu, i förskott i början av 
varje kalenderår. Syftet med förändringen är att det blir en tydligare koppling mellan utförd 
livsmedelskontroll och betalning. 
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Kontrollförordningen medger en successiv övergång till efterhandsdebitering. 
Övergångstiden tillåter fortsatt möjlighet till förskottsbetalning fram till utgången av år 
2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser dock att övergå till efterhandsdebitering redan 
2022. Med den nya kontrollförordningen behöver kommunens Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel ändras i de delar som berör Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Revidering av kommunens Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, 
2021-12-21 
Förslag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2022 
Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-16, §120  
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att revidera kommunens Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, enligt 7§ och 7b§, 
 
samt att nuvarande lydelse gällande förskottsbetalning kvarstår under 
övergångstiden, enligt 7 a §. 
 
 
 
Ks au § 5 KS 2021/596 
 
Remittering av motion - Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor (V) 
Andreas Trygg (V) m.fl. har lämnat in en motion med förslagen: 
att Köpings kommun ger berörda förvaltningar i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för en sådan utbildning för alla anställda under betald arbetstid, samt att komma med 
förslag på hur den kan genomföras 
att Köpings kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av en introduktionskurs 
om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Motion - Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor (V) 
Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 
Beslut 
 

att motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen. 
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Ks au § 6 KS 2021/617 
 
Remittering av motion - Ekologiska livsmedel kan vara bra - närproducerat 
bättre (SD) 
Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med förslagen: 
att all upphandling av livsmedel sker i enlighet med svenska krav, vad gäller djurskydd och 
miljökrav 
att inga ekologiska livsmedel köps in från utlandet, om en likvärdig svensk produkt finns  
att tillgå, även om den inte är ekologiskt certifierad. 
att svenska livsmedel i första hand ska köpas in från närområdet, oavsett om de är 
ekologiska eller konventionellt framställda. 
att svenskt kött går före utländskt odlade vegetabiliska proteinkällor då betande djur 
främjar vårt biologiska mångfald. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Motion - Ekologiska livsmedel kan vara bra - närproducerat bättre (SD) 
Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige 2021-12-20 
 
Beslut 
 

att motionen remitteras till utbildningsförvaltningen och måltidsenheten. 
 
 
 
 
Ks au § 7 KS 2021/618 
 
Remittering av motion - Språktest för att säkerställa att medarbetare i skola 
och omsorg har tillräckligt goda kunskaper i svenska (SD) 
Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med förslagen: 
att ta fram ett språktest för att säkerställa att medarbetare i skola och omsorg har tillräckligt 
goda kunskaper i svenska för att på ett tryggt och rättssäkert sätt kunna vara en del i 
verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Motion - Språktest för att säkerställa att medarbetare i skola och omsorg har tillräckligt 
goda kunskaper i svenska (SD) 
Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige 2021-12-20 
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Beslut 
 

att motionen remitteras till vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. 
 
 
 
Ks au § 8 KS 2021/613 
 
Remittering av medborgarförslag - Boende för äldre, permanent och korttid i 
Odensvi Barksta 3:5 
Sofie Bergqvist Olsson har lämnat in ett medborgarförslag gällande att uppföra ett boende 
för äldre i Odensvi. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 att ta upp motionen till behandling samt att 
remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Boende för äldre, permanent och korttid i Odensvi Barksta 3:5 
Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige 2021-12-20 
 
Beslut 
 

att medborgarförslaget remitteras till vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
 
 
Ks au § 9 KS 2020/56 
 
Rapport från jul och nyårshelgerna samt Covid-läget  
Föredragande är kommunchef tillsammans med kanslichef som redogör för händelser 
under jul och nyårshelgerna samt det aktuella covid-läget. I länet sker en stadig ökning av 
belastning på sjukvården, om än inte på just IVA utan på ordinarie vårdplatser. 
Västmanlands som tidigare legat högt ur ett nationellt perspektiv ligger nu under medel då 
andra regioner kommit i kapp och gått förbi i andel smittade. 
 
Kommunen ser ett större personalbortfall inom vård- och omsorg till följd av smitta bland 
personal och brukare. Även andra verksamheter som vuxenutbildning och socialtjänst har 
påverkats då de bemannat ner och en skörhet skapats. Kommunledningsgruppen kommer 
att samlas utifrån de nya restriktionerna för att planera ett större personalbortfall för att 
göra ett samlat ställningstagande.  
 
I övrigt har det varit ett relativt lugnt läge under långhelgen sett ur ett brottsförebyggande-
/säkerhetsperspektiv.  
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Ks au §10 KS 2022/55 
 
Digitala sammanträden 
Föredragande är kommunsekreteraren som redogör för de rättsliga och tekniska 
förutsättningarna för att genomföra digitala möten. Arbetsutskottet diskuterar 
förutsättningarna att genomföra kommunstyrelsen digitalt. 
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