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KS § 1 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 

att lägga till en punkt om Beslut om firmatecknare 2022 samt en punkt om 
Informationsärende - aktuellt covid-läge. 
 
att fastställa ärendelistan 
 
 
 
KS § 2 
 
Överläggning – Ägardirektiv 
Föredragande är kommunchef som redogör för arbetet med att se över koncernstruktur där 
ägardirektiv är en del. Förvaltningen ser skäl att först arbeta med revidering av bolagsordningar 
samt arbeta med koncernstruktur innan ett arbete sätts igång med ägardirektiv. 
 
 
 
KS § 3 
Ks au § 327 KS 2021/566 
 
Upplösning av stiftelsen Björklidens fond 
Stiftelsen fyller kraven för upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 § 5 och kan upplösas 
genom kommunstyrelsens beslut om att stiftelsens tillgångar förbrukas för stiftelsens ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Upplösning av stiftelsen Björklidens fond, 878500-3776 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Elizabeth Salomonsson yrkar på att kommunstyrelsen får en återrapport efter att stiftelsens 
medel förbrukats. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att Elizabeth Salomonssons yrkande bifalls. 
 
Beslut 
 

att stiftelsen Björklidens fond ska upphöra genom att stiftelsens tillgångar förbrukas till 
enligt ändamålet. 
 
att ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka om tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms 
län att förbruka stiftelsens kapital. 
 
att kommunstyrelsen får en återrapport efter att stiftelsens medel förbrukats. 
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KS § 4 
Ks au § 355 KS 2021/226 
 
Tillgänglighetsanpassning Scheeleskolan omfördelning av investeringsmedel  
Att tillgänglighetsanpassa delar av Scheeleskolan har blivit dyrare än budgeterat. Detta beror 
till stor del på de stora kostnadsökningar som har skett på byggmaterial under året. För att 
finansiera underskottet föreslås att omfördela medel i samhällsbyggnadsförvaltningens 
investeringsbudget för fastighet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Tillgänglighetsanpassning Scheeleskolan omfördelning av 
investeringsmedel 
Sammanställning nödvändiga åtgärder 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Carl Inge Westberg yrkar att verksamheten ges ett igångsättningstillstånd. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande finner även att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Carl-Inge Westbergs yrkande. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att omfördela 749.000 kr inom samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för att 
finansiera de ökade kostnaderna. 
 
att verksamheten ges ett igångsättningstillstånd. 
 
 
 
KS § 5 
Ks au § 358 KS 2021/196 
 
Tjänsteman i beredskap - uppdatering av ersättningsnivåer 
Vid en händelse förväntar sig myndigheter och andra aktörer att Köpings kommun ska ha en 
tillförlitlig kontaktväg in i kommunen dygnet runt. Det är viktigt att kommunen har ett system 
för kontakter och initiering utanför ordinarie kontorstid som ett led i en professionell 
krisledningsorganisation. 
 
Kontaktvägen in till kommunen har sedan många år byggt på en frivillig lista där chefer i 
ledningsgruppen stått uppsatta och som bygger på att någon av dessa är tillgänglig och alltid 
kan svara och agera. Detta innebär att många upplever att de aldrig är lediga samt att det inte 
alltid fungerat, då många kopplar bort telefonen vid möte osv. Den initiala förmågan att ta emot 
larm om händelser som påverkar kommunen och dess invånare på ett eller annat sätt behöver 
kunna upprätthållas dygnet runt, året runt. Detta är dock än så länge inte en lagstadgad 
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skyldighet för kommunerna men allmänhetens dom över en kommun som inte klarar av att ta 
emot ett larm och agera vid en samhällsstörning torde bli tung och svår att hantera. 
 
Behovet av en TiB ökar mot bakgrund av vår alltmer komplexa omvärld och tillsammans med 
de krav på snabb samverkan med andra aktörer som oftast också har tjänsteman i beredskap. 
Köpings kommun har behov av att ha en funktion som TiB för att möta medborgarnas 
förväntningar på att kommunen ska reagera och agera snabbt och korrekt vid allvarliga 
händelser, samhällsstörningar som kan leda till extraordinära händelser. 
Köpings kommun föreslås lösa detta med en tjänsteperson i beredskap (TIB). Kostnaden för att 
ha denna beredskap beräknas till 500 000 kr per år, och föreslås finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga: Tjänsteperson i Beredskap (TiB) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att funktionen Tjänsteperson i beredskap (TiB) inrättas i Köpings kommun i enlighet med 
bilagt förslag. 
  
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 
 
 
 
KS § 6 
Ks au § 363 KS 2021/263 
 
Parkeringssituationen i Köpings tätort  
Under våren 2021 föreslog Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att tidigare beslut 
om tillåten parkering i upp till sju dygn på Viktoriagatan, del av Borgmästaregatan och 
Hushagen 1:1 skulle upphävas samt ersättas av nytt beslut om 24-timmarsparkering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till VME AB för bredare 
redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort. Under hösten tog VME fram ett 
dokument, Redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort, bestående av en kortare 
rapport om övergripande ansvar, principer och lagar för parkeringar, följt av en redovisning 
av parkeringssituationen i Köpings tätort. VME föreslog ett antal ändringar till 
tidsregleringen av parkeringar på Viktoriagatan, Borgmästaregatan, Rådmansgatan, 
Rudbeckiusgatan samt fastigheten Hushagen 1:1. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2021-12-07 till VME AB i syfte att 
ha kvar några centrala 7-dygnsparkeringar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Parkeringssituationen i Köpings tätort, 2021-12-15 
Redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort, 2021-11-19 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att Västra Mälardalens Energi och Miljö AB får i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en parkeringsstrategi och parkeringsnorm för 
Köpings kommun. 
 
 
 
KS § 7 
Ks au § 364 KS 2021/623 
 
Remiss - Länstransportplan 2022-2033 
Region Västmanland har fått regeringens uppdrag att för Västmanlands län ta fram ett förslag 
till en länstransportplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Förslaget 
till länstransportplan har tagits fram genom samverkan med länets kommuner och berörda 
myndigheter. Länstransportplanen omfattar en tolvårsperiod och revideras vart fjärde år. 
Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur. Syftet 
med länstransportplanen är att samlat beskriva hur medlen för transportinfrastrukturen ska 
användas för att främja en positiv regional utveckling i länet och hur medlen ska bidra till 
uppfyllande av regionala och transportpolitiska mål. Fördelning av medel under planperioden 
visar länets prioriteringar för en hållbar regional tillväxt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Förslag till yttrande på Länstransportplan för regional infrastruktur i 
Västmanlands län 2022-2033, 2021-12-12 
Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2022-2033 
Remissversion av Hållbarhetsbedömning för länstransportplan Västmanland 2022–2033 
Svar på remiss - Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 
2022-2033 
Yttrande - Begäran av underlag för kommande trafikförsörjningsprogram och 
länstransportplan för Västmanlands län. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att Köpings kommuns yttrande över Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i 
Västmanlands län 2022-2033 fastställs och översänds till Region Västmanland.  
 
 
 
KS § 8 
Ks au § 4 KS 2022/39 
 
Revidering av kommunens Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
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. 
 
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  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 
 

att revidera kommunens Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, enligt 7§ och 7 b §, 
  
samt att nuvarande lydelse gällande förskottsbetalning kvarstår under övergångstiden, 
enligt 7 a §. 
 
 
 
KS § 9 
Val av ombud till bolagsstämmor 2022 
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 
Förteckning – Ombud till bolagsstämmor 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att fastställa ombuden enligt förvaltningens förslag med ändring att Jonny 
Clefberg väljs som ersättare till föreningsstämma för Kommuninvest, ekonomisk förening. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
 

att som ombud vid bolagsstämma för Köping Rådhus AB välja Carl-Inge Westberg med 
Iván Czitrom som ersättare. 
 
att som ombud vid bolagsstämma för Västra Mälardalens Energi & Miljö ABvälja Carl-Inge 
Westberg med Iván Czitrom som ersättare. 
 
att som ombud vid bolagsstämma för Köpings Bostads AB och KBAB Service AB välja 
Jonny Clefberg med Eivor Valcic som ersättare. 
 
att som ombud vid bolagsstämma för Mälarhamnar AB välja Annika Duàn med Shazia 
Qorbani som ersättare. 
 
att som ombud vid bolagsstämma för Kungsörs Grus AB välja Elizabeth Salomonsson med 
Börje Eriksson som ersättare. 
 
att som ombud vid bolagsstämma för Mälarenergi Elnät AB välja Ola Saaw med Anna 
Eriksson som ersättare. 
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att som ombud vid föreningsstämma för Kommuninvest, ekonomisk förening välja Annika 
Duàn med Jonny Clefberg som ersättare. 
 
att som ombud vid bolagsstämma för Västmanlands Tolkservice välja Anna Eriksson med 
Sara Sjöblom som ersättare. 
 
att som ombud vid förbundsstämma för Förbundet Agenda 2030 välja Carl-Inge Westberg 
med Jenny Adolphson som ersättare. 
 
att som ombud vid förbundsstämma för Västmanlands läns luftvårdsförbund välja Eivor 
Valcic med Ola Saaw som ersättare. 
 
att som ombud vid förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund välja Andreas Trygg med 
David Rutström som ersättare. 
 
att som ombud vid förbundsstämma Hedströmmens vattenförbund välja Börje Eriksson med 
Annika Duàn som ersättare. 
 
 
 
KS § 10 
Ks au § 365 KS 2021/175 
 
Medborgarförslag – Cykel- och skateboardpark 
IngMarie Östling har lämnat ett medborgarförslag om att bygga en cykel- och skateboardpark i 
Kolsva. I medborgarförslaget framgår att en cykel- och skateboardpark skulle ge ungdomar 
något att ägna sig åt på kvällar, helger och lov. Placeringen föreslås där man tidigare haft 
baracker placerade för förskoleverksamhet, vid Odensvivägen 4 – 6. 
  
Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till kultur- och folkhälsoförvaltningen 
som har inkommit med tjänstemannayttrande. I yttrandet framgår att ungdomsfullmäktige har 
tillfrågats i ärendet och att de ställer sig positiva till förslaget då det skapar förutsättningar till 
ökad fysisk aktivitet och bidrar till en meningsfull fritid. Köpings skatehall är högt belastad 
vilket visar på att intresset för skate och cykel är stort. 
 
Kostnaden för anläggning av cykel-och skatepark beror på val av utförande och vilken 
markberedning som behöver göras på området. I yttrandet framgår att en större skatepark i 
betong kostar 7,2 Mkr och en anläggning med träramper kostar ca. 3,6 Mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag – cykel och skateboardpark i Kolsva, 2021-12-
16 
Medborgarförslag – Cykel och skateboardpark i Kolsva 
Tjänstemannayttrande över medborgarförslag – Cykel och skateboardpark i Kolsva 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
KS § 11 
Ks au § 359 KS 2021/116 
  
Driftbudgetuppföljning efter november 2021 
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter november månad och gör 
en prognos för hela året. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Driftbudgetuppföljning efter november 2021, daterad 2021-12-10 
Driftbudgetuppföljning med helårsprognos, november 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att godkänna rapporten. 
 
 
 
KS § 12 
Anmälan av delegationsbeslut 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 2021-10-14 om 
delegation till ledamot eller tjänsteman. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning Kommunledningsförvaltningen, nov-dec 2021 
Delegationsförteckning Samhällsbyggnadsförvaltningen, markenheten, november 2021 
Delegationsförteckning Samhällsbyggnadsförvaltningen, markenheten, december 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att lägga handlingarna till protokollet. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga handlingarna till protokollet. 
 
 
 
 
KS § 13 
 
Anmälan av handlingar 
Protokoll och andra inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning inkomna handlingar KS 2022-01-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att lägga handlingarna till protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga handlingarna till protokollet. 
 
 
 
KS § 14  KS 2022/67 
 
Beslut om firmatecknare 2022 
Kommunstyrelsen behöver utse (bemyndiga) personer att teckna kommunens firma. 
Firmatecknare är den person som har befogenhet att ingå rättshandlingar för 
kommunens räkning, det vill säga den person som har rätt att skriva under i Köpings 
kommuns namn. Beslut om firmatecknare fattas årligen för att hålla förteckningen 
aktuell, och revideringar görs löpande om det sker personalförändringar eller likande. 
Firmateckning ska av säkerhetsskäl alltid göras av två personer i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Beslut om firmatecknare 2022, daterad 2021-01-12 
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Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslut 
 

att följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings kommun under 
2022: Kommunstyrelsens ordförande Annika Duàn, Kommunstyrelsens vice ordförande 
Jonny Clefberg, Kommunchef Sara Schelin, Ekonomichef Annelie Pettersson, Personalchef 
Tove Svensk. 
 
 
 
KS § 15  
 
Informationsärende – Aktuellt Covid-läge 
Föredragande är kommunchef tillsammans med kanslichef på 
kommunledningsförvaltningen som redogör för det aktuella pandemiläget med nya 
restriktioner och rekommendationer från Regering respektive Folkhälsomyndigheten. 
Kommunen fortsätter sitt arbete med en mini-stab som följer läget med 
personalfrånvaro. Just nu sker en kraftig ökning av smittspridning i hela landet även i 
Västmanlands län. Det går även att se en ökad vårdbelastning även om det är få som 
behöver IVA-vård. Toppen på smittspridning beräknas till slutet av januari med stort 
personalbortfall som följd, vilket påverkar kommunala verksamheter. 
 
Inom kommunen har det varit hög smittspridning inom LSS-verksamhet och 
socialpsykiatrin vilket inneburit stora smittspårningar. Medarbetare i kommunen 
uppmanas till hemarbete i den grad det är möjligt. Fysiska möten undviks om det inte är 
nödvändigt och finns särskilda skäl. Kommunen jobbar med frivillig flytt av personal 
mellan verksamheter. En ökad inrapportering av lägesbilden har dragits igång inom 
kommunens verksamheter. 
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