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§ 43 Val av justerare 

Beslut 
 Välja Maria Liljedahl till justerare  
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§ 44 Remiss - Fartbegränsning vid Runnskär i 
Mälaren Köping 
Diarienummer: KS 2022/674 
Föredragande: Martin Åkervall 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissyttrande och ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att svara Länsstyrelsen i deras ärende 
258-3392-2022 för Köpings kommuns räkning. 

Ärendebeskrivning 
Runnskärs Samfällighetsförening i Köping har till Länsstyrelsen inkommit med en 
ansökan gällande restriktioner om fartbegränsning samt ett införande av 
rekommendationer om svallfri trafik i vattnet kring Runnskär. Länsstyrelsen har 
inför sin bedömning i frågan skickat ärendet till bl.a. Köpings kommun för 
yttrande. Ansökan om restriktioner och rekommendationer gäller både den 
allmänna farleden öster om 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-25 
Remissyttrande, 2023-01-23 
Remiss inkl. bilagor, 2022-10-06 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissyttrande och ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att svara Länsstyrelsen i deras ärende 
258-3392-2022 för Köpings kommuns räkning. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
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Kopia till 
VME – för kännedom   
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§ 45 Överläggning - Undertecknande av CEMR-
deklarationen 
Diarienummer: KS 2023/111 
Föredragande: Emma Folkesson, Tove Svensk 

Beslut 
 ärendet anses överlagt 

Ärendebeskrivning 
Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-
deklarationen) är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera 
jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. Undertecknade av deklarationen 
innebär ett offentligt ställningstagande för principen att jämställdhet ska råda 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. CEMR—deklarationen innebär 
därmed ett åtagande om att arbeta för att främja jämställdhet såväl i våra 
verksamheter som i samhället i stort, genom att upprätta och kontinuerligt följa 
upp en handlingsplan för jämställdhet. 

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet 
som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. SKR står bakom den och 
rekommenderar kommuner och regioner att underteckna. Hittills har 113 av 
landets 290 kommuner ställt sig bakom deklarationen. CEMR- deklarationen går i 
linje med Köpings kommuns arbete med Agenda 2030 och länsstrategin för 
jämställdhetsintegrering.  
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§ 46 Överläggning - Struktur på månadsrapport 
Föredragande: Maria Dag, Jan Häggqvist 

Beslut 
 ärendet anses överlagt 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen återkommer till arbetsutskottet med förslag hur 
månadsrapportens struktur kan förändras, och ärendet överläggs av 
arbetsutskottet.  
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§ 47 Beslut om nya ägardirektiv för helägda bolag i 
Köpings kommunkoncern 
Diarienummer: KS 2023/78 
Föredragande: Johanna Åberg Burén, Pia Lindahl, Jan Häggkvist 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderade ägardirektiv för Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens 
Energi och Miljö AB samt Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs 
fram för antagande på bolagsstämmorna 2023. 

Ärendebeskrivning 
Köpings kommuns bolag representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige 
har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Därför är det viktigt att kommunens 
överordnade roll är tydligt markerad i styrningen av de kommunala bolagen.  

Köpings kommuns bolagspolicy utgör grunden för stadens ägande av bolag. 
Bolagspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2021.  
Grunden kompletteras av ägardirektiv som ger en grund för styrningen av 
kommunens bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas 
därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder i kraft. Kommunfullmäktige 
utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare.  

Under december 2020 bildade Köpings kommun en äkta kommunkoncern med 
ett moderbolag, Köping Rådhus AB. Därefter antogs ny bolagspolicy samt 
ägardirektiv för Köping Rådhus. 2022 genomfördes en omstrukturering inom 
kommunkoncernen då Köpings Kabel-TV AB såldes från Köpings Bostads AB till 
Köpings Rådhus AB och således blev ett dotterbolag.  

I ett nästa steg i utvecklingen av Köpings kommunkoncern och för att skapa 
maximal koncernnytta har förslag till nya ägardirektiv för Rådhus AB:s dotterbolag 
tagits fram. De föreslagna ägardirektiven består av en gemensam del som gäller alla 
bolag och en bolagsspecifik del med bolagets specifika uppdrag.    
I de gemensamma delarna ligger fokus på koncernnytta och hållbarhet ur tre 
perspektiv.  

I de bolagsspecifika delarna har ändringar gjorts utifrån nya förutsättningar och 
utveckling inom kommunkoncernen.   
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Styrelsen för Rådhus AB har 2023-02-21 lagt förslag på nya ägardirektiv för 
Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB och Köpings 
Kabel-TV AB 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20223-02-06 
Ägardirektiv Köpings Bostads AB, 2023-02-21 
Ägardirektiv Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, 2023-02-21 
Ägardirektiv Köpings Kabel-TV AB 
Bolagspolicy 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderade ägardirektiv för Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens 
Energi och Miljö AB samt Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs 
fram för antagande på bolagsstämmorna 2023. 

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

Kopia till 
Bolagen i kommunkoncernen  
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§ 48 Revidering av bolagsordning för Köpings 
Kabel TV AB 
Diarienummer: KS 2023/68 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderad bolagsordning för Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs 
fram för antagande på bolagsstämman 2023. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande bolagsordning är föråldrad och tillåter högst fyra suppleanter i 
styrelsen. Tilltänkt styrelse (med 5 suppleanter) får svårt att tillträda på 
bolagsstämman i mars om inte bolagsordningen ändras. 
 
Styrelsen för Rådhus AB har 2023-02-21 lagt förslag på ny bolagsordning för 
Köpings Kabel-TV AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Förslag till bolagsordning Köpings Kabel-TV, 2023-01-27 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderad bolagsordning för Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs 
fram för antagande på bolagsstämman 2023. 

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

Kopia till 
Köpings Kabel-TV  
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§ 49 Beslut om firmatecknare  
Diarienummer: KS 2022/824 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings 
kommun under 2023:  

Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren  
Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Trygg  
Kommunchef Sara Schelin  
Ekonomichef Jan Häggqvist 
Kanslichef Karin Sandborgh Taylor  
Personalchef Tove Svensk 

Ärendebeskrivning 
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 personal- 
förändringar eller liknande. Firmateckning ska av säkerhetsskäl alltid göras av två 
personer i förening. Då ekonomichefen slutar och ersätts av en tillförordnad 
ekonomichef behöver beslutet om firmatecknare revideras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-13 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Följande personer utses att två i förening teckna firma för Köpings 
kommun under 2023:  

Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren  
Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Trygg  
Kommunchef Sara Schelin  
Ekonomichef Jan Häggqvist 
Kanslichef Karin Sandborgh Taylor  
Personalchef Tove Svensk 
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Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

Kopia till 
Ekonomiavdelningen – för åtgärd  
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§ 50 Bemyndigande för vissa förtroendevalda och 
tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning 
med mera för Köpings kommuns räkning 
2023 
Diarienummer: KS 2022/831 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Återta tidigare bemyndiganden för uttag på bankräkning mm 
 Bemyndiga följande personer att två i förening verkställa uttag på 

bankräkning mm för Köpings kommuns räkning från och med den 21 
februari 2023. 

Per Ågren kommunstyrelsens ordförande 

Andreas Trygg kommunstyrelsens vice ordförande 

Berglund Rofelt, Malin ekonom 

Blomqvist, Kenneth ekonom 

Dag, Maria ekonomistrateg 

Dahlberg, Oskar ekonom/controller 

Sinnika Persson ekonomiassistent 

Belykh Yulia ekonomiassistent 

Jan Häggqvist ekonomichef 

Lindgren Magnusson, Irene redovisningschef 

 Bemyndigande för uttag på bankräkning mm omfattar att 
o verkställa uttag på kommunens checkräkningar samt underkonto i 

Sparbanken Västra Mälardalen nr 8182-8 13 079 166-8 
o överlåta på kommunen utställda checkar och postväxlar. Dessa får 

inte uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska 
insättas på kommunens bank- eller plusgirokonto 

o utkvittera till kommunen ankommande övriga värdehandlingar 
och försändelser. Postanvisningar och utbetalningskort får ej uttas 
kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas 
på kommunens bank- eller plusgirokonto  
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o beordra försäljningar, inköp och övriga transaktioner berörande 
aktier, obligationer och övriga värdepapper för Köpings kommuns 
räkning 

o avsluta och öppna bank- och plusgirokonton för kommunens 
räkning 

 
 

Ärendebeskrivning 
På grund av personalförändringar på kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning finns behov av ett nytt beslut om bemyndigande om att 
verkställa uttag på bankräkning för kommunens räkning. Detta då ekonomichefen 
slutar och tillförordnad ekonomichef behöver få bemyndigande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-13 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Återta tidigare bemyndiganden för uttag på bankräkning mm 
 Bemyndiga följande personer att två i förening verkställa uttag på 

bankräkning mm för Köpings kommuns räkning från och med den 21 
februari 2023. 

Per Ågren kommunstyrelsens ordförande 

Andreas Trygg kommunstyrelsens vice ordförande 

Berglund Rofelt, Malin ekonom 

Blomqvist, Kenneth ekonom 

Dag, Maria ekonomistrateg 

Dahlberg, Oskar ekonom/controller 

Sinnika Persson ekonomiassistent 

Belykh Yulia ekonomiassistent 

Jan Häggqvist ekonomichef 

Lindgren Magnusson, Irene redovisningschef 
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 Bemyndigande för uttag på bankräkning mm omfattar att 
o verkställa uttag på kommunens checkräkningar samt underkonto i 

Sparbanken Västra Mälardalen nr 8182-8 13 079 166-8 
o överlåta på kommunen utställda checkar och postväxlar. Dessa får inte 

uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas 
på kommunens bank- eller plusgirokonto 

o utkvittera till kommunen ankommande övriga värdehandlingar och 
försändelser. Postanvisningar och utbetalningskort får ej uttas kontant 
eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas på 
kommunens bank- eller plusgirokonto  

o beordra försäljningar, inköp och övriga transaktioner berörande aktier, 
obligationer och övriga värdepapper för Köpings kommuns räkning 

o avsluta och öppna bank- och plusgirokonton för kommunens räkning 

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

Kopia till 
Ekonomiavdelningen – för åtgärd  
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§ 51 Omremittering av motion - Agda Östlunds 
Park (S) 
Diarienummer: KS 2022/229 

Beslut 
 remittera motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande 

Ärendebeskrivning 
Elizabeth Salomonsson (S) och Jonny Clefberg (S) har inkommit med en motion 
om Agda Östlunds Park. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28 att ta upp 
motionen till behandling samt att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-26 att remittera motionen till 
Kultur- och fritidsförvaltningen som har inkommit med ett yttrande. 
Namngivning av gator och platser är ett ansvar som ligger på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen varför det finns behov av att remittera ärendet dit. 

Beslutsunderlag 
Motion - Agda Östlunds Park (S) 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26 §121 
Tjänstemannayttrande Kultur och fritidsförvaltningen, 2022-05-25 

Yrkanden 
Andreas Trygg (V) yrkar att motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. 

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

Kopia till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen – för åtgärd 


