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Protokoll 
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mötesdatum 2022-12-06 

Tid 09.00–10.25 

Plats Glasgatan 20 A 

Närvarande Se nästa sida. 

Paragrafer 352–359 

Justeringens plats och tid Köping, 2022-12-08 

Sekreterare 

Karin Sandborgh Taylor 

Ordförande 

Annika Duan 

Justerare 
Jonny Clefberg 
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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Jonny Clefberg (S), Vice ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Övriga deltagande David Schanzer-Larsen, Förvaltningschef, Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Uhlin, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Tove Svensk, Personalchef, Kommunledningsförvaltningen, § 354 

Maria Söderberg, Upphandlare, VMKF, § 354 

Thony Eriksson, Fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 358 

Stefan Barklund, Tf fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 355  
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§ 352 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Jonny Clefberg (S) utses till protokolljusterare. 

Förslag till beslut 

• Välja Jonny Clefberg (S) till protokolljusterare.  
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§ 353 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Förslag till beslut 

• Ärendelistan fastställs  
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§ 354 Upphandling av företagshälsovård 
Diarienummer: KS 2022/788 

Föredragande: Maria Söderberg, Petra Thyberg 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Anbudsgivare 2 antas som leverantörer för ramavtal företagshälsovård för 

Köpings kommun. 

2. Personalchefen får teckna avtal med antagna leverantörer. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Maria Söderberg, upphandlare VMKF, samt Petra Thyberg, HR-specialist, 

informerar om upphandling av företagshälsovård.  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

1. Anbudsgivare 2 antas som leverantörer för ramavtal företagshälsovård för 

Köpings kommun. 

2. Personalchefen får teckna avtal med antagna leverantörer. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om  de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen fatta beslut till förmån 

för anbudsgivare 2.   
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§ 355 Inriktningsbeslut för Nyckelbergsskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 

Föredragande: Stefan Barklund, Monica Brantmark 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Att dubbelprojektera Nyckelbergsskolan 2 plans byggnad och 3 plans byggnad. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att detaljplanen inte är klar och projektet behöver skyndas på 

kan det finnas en tidsvinst att också projektera en byggnad som ryms inom den 

befintliga detaljplanens bestämmelser. 

Därför föreslås att det lämnas utrymme för att parallellprojektera en skola i 

tvåvåningar. 

Det är förenat med kostnader att projektera parallellt. Samtidigt som det kan 

finnas en vinning med att göra så. En tvåvåningsbyggnad kan förberedas för en 

påbyggnad om det tänket är med från början. 

För att ta fram ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad inkom anbud om i 

genomsnitt ca 1 485 000kr, för att parallellprojektera detta kan vi räkna med en 

tilläggsökning om ca 400 000kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Sammanställning anbud och kostnadsökning 

Förslag till beslut 

• Att dubbelprojektera Nyckelbergsskolan 2 plans byggnad och 3 plans 

byggnad. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 356 Revisorernas bedömning av kommunens 
delårsrapport 2022 
Diarienummer: KS 2022/657 

Föredragande: Irene Magnusson 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Lämnade svar på revisionsrapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB  

granskat kommunens delårsrapport 2022-08-31. Kommunrevisionen har godkänt  

rapporten vid sitt sammanträde. 

Revisionen har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet.  

Revisionen anger vidare att det inte har framkommit några omständigheter som 

ger  

anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet 

med  

lagen om kommunal bokföring och redovisning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse revisorernas granskningsrapport 

Revisorernas bedömning VMKF 2022 

Rapport översiktlig granskning - delår 2022 

  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten. 

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om  de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen lämna följande förslag 

till kommunfullmäktige: 
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Lämnade svar på revisionsrapporten godkänns. 

Kopia till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 357 Överläggning - Mål och budgetdokument 
Föredragande: Magnus Uhlin 

Beslut 

Överläggningen förklaras avslutad.  

Ärendebeskrivning 

Magnus Uhlin, ekonomichef, föredrar om Mål- och budgetdokument.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-12-06 

Sida 

11 (14) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/778 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 358 Information om projektet Rådhuset 
Föredragande: Thony Eriksson 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Thony Eriksson, fastighetsförvaltare, informerar om projektet Rådhuset.  
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§ 359 Arvoden till förtroendevalda samt 
kommunalrådsorganisation 
Diarienummer: KS 2022/794 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunal- och oppositionsrådsorganisation och arvodesregler för den samma, 

fastställs att gälla från den 1 januari 2023, enligt följande: 

1. l:a kommunalråd, heltid, tillika ordförande i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 100 % av riksdagsarvodet. 

  

2. 2:a kommunalråd, heltid, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och 

dess arbetsutskott, samt ordförande i utbildningsnämnden och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 70% av riksdagsarvodet. 

  

3. 3:e kommunalråd, deltid 50 % tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott (30%), samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och 

dess arbetsutskott (20%). 

Arvode: 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(50%). 

  

4. a oppositionsråd, deltid 40% tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(40%). 

  

5. Övrig ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott arvoderas med 

90 % av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 
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6. Ordförandeskap för vård- och omsorgsnämnden (30%) respektive social- 

och arbetsmarknadsnämnden (30%) arvoderas med 90 % av 

riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 

  

7. Ordförandeskap för kultur- och fritidsnämnden (15%) arvoderas med 90 

% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (15%). 

  

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige, ytterligare 

nämnder, samt sidouppdrag i kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. 

  

Ärendebeskrivning 

I samband med att den nya nämndorganisationen ska väljas för den nya 

mandatperioden föreslås en förändring av den politiska rådsorganisationen 

genomföras. Antalet kommunalråd föreslås minska med ett från fyra till tre, och 

ett oppositionsråd föreslås inrättas. Förslaget innebär att kommunalråd 3 minskar 

sin tjänstgöringsgrad med 10 %, samt att oppositionsrådet ges tjänstgöringsgrad 

om 40 %. Det innebär att den politiska rådsorganisationen i och med det nya 

förslaget blir lika stor, och kostnaden blir den samma som nuvarande organisation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Arvoden till förtroendevalda samt kommunalrådsorganisation 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunal- och oppositionsrådsorganisation och arvodesregler för den samma, 

fastställs att gälla från den 1 januari 2023, enligt följande: 

1. l:a kommunalråd, heltid, tillika ordförande i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 100 % av riksdagsarvodet. 

  

2. 2:a kommunalråd, heltid, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och 

dess arbetsutskott, samt ordförande i utbildningsnämnden och dess 

arbetsutskott. 

Arvode: 70% av riksdagsarvodet. 
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3. 3:e kommunalråd, deltid 50 % tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott (30%), samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och 

dess arbetsutskott (20%). 

Arvode: 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(50%). 

  

4. a oppositionsråd, deltid 40% tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott. 

Arvode 90% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgrad 

(40%). 

  

5. Övrig ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott arvoderas med 

90 % av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 

  

6. Ordförandeskap för vård- och omsorgsnämnden (30%) respektive social- 

och arbetsmarknadsnämnden (30%) arvoderas med 90 % av 

riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (30%). 

  

7. Ordförandeskap för kultur- och fritidsnämnden (15%) arvoderas med 90 

% av riksdagsarvodet multiplicerat med tjänstgöringsgraden (15%). 

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige, ytterligare 

nämnder, samt sidouppdrag i kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. 

  

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om  de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed beslutar så.  

  

Kopia till 

Lönekontoret 

Samtliga nämnder och styrelse 


