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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 Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Magnus Uhlin, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen  
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Innehåll 
Hittade inga poster för innehållsförteckning. 
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§ 360 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Andreas Trygg (V) väljs till protokolljusterare. 

Förslag till beslut 

• Andreas Trygg (V) väljs till protokolljusterare.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-12-13 

Sida 

5 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/796 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 361 Fastställande av ärendelista  

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Ärendelista 2022-12-07 

Förslag till beslut 

• Ärendelistan fastställs.  
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§ 362 Månadsuppföljning november (P11) 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Magnus Uhlin 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter september 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 

Underlagen kommer under måndagen 

Månadsrapport Köpings kommun november 2022 

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning P11 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.  

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-12-13 

Sida 

7 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/796 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 363 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, Social och 
arbetsmarknadsnämnden 
Diarienummer: KS 2022/588 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Rapporten läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den 1 juli 2008 (LSS), 

skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande 

beslut som inte verkställts inom 3 månader. Rapport från social- och 

arbetsmarknadsnämnden föreligger. 

Beslutsunderlag 

Rapportering av ej verkställda beslut - Social och arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Rapporten läggs till handlingarna 

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen – för kännedom  
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§ 364 Svar på motion - Omtag av det kommunala 
verksamhetsområdet "Norr Mälarstrand" (M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-12-13 

Sida 

9 (13) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/796 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 365 Remittering av medborgarförslag - Belysning 
på Malmönvägen samt utegym vid före detta 
fågeltornet.  
Diarienummer: KS 2022/736 

Beslut 

Förslaget remitteras till VME för yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om belysning på 

Malmönvägen samt utegym vid före detta fågeltornet.  Kommunfullmäktige 

beslutade 2022-11-28 att ta upp medborgarförslaget till behandling samt att 

remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Belysning på Malmönvägen samt utegym vid före detta 

fågeltornet.  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att förslaget remitteras till VME för yttrande.  

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 

Förslagsställaren  
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§ 366 Remittering av medborgarförslag - Byggnation 
av ny ridanläggning för Köpings Ridklubb och 
Fortuna Voltigeförening 
Diarienummer: KS 2022/763 

Beslut 

Förslaget remitteras till kommunledningsförvaltningen för yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om byggnation av ny 

ridanläggning för Köpings Ridklubb och Fortuna Voltigeförening 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 att ta upp medborgarförslaget till 

behandling samt att remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Byggnation av ny ridanläggning för Köpings Ridklubb och 

Fortuna Voltigeförening 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att förslaget remitteras till kommunledningsförvaltningen för 

yttrande.  

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 

Förslagsställaren  
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§ 367 Remittering av motion - Återvinningsstation i 
Munktorp (V)  
Diarienummer: KS 2022/776 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen för yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med en motion om återvinningsstation i Munktorp 

(V). Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 att ta upp medborgarförslaget till 

behandling samt att remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Återvinningsstation i Munktorp (V)  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen 

för yttrande.  

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 

Förslagsställaren  
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§ 368 Remittering av motion- Chefsutbildning för 
språkutvecklande arbete inom vård och 
omsorg (VF) 
Diarienummer: KS 2022/781 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen att i samverkan med vård 

och omsorgsförvaltningen inkomma med yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med en motion om chefsutbildning för 

språkutvecklande arbete inom vård och omsorg (VF). Kommunfullmäktige 

beslutade 2022-11-28 att ta upp medborgarförslaget till behandling samt att 

remittera till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Chefsutbildning för språkutvecklande arbete inom vård och omsorg 

(VF) 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen 

för yttrande. 

Beslutsordning 

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

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta, och finner att så är fallet.  

Kopia till 

Förslagsställaren  
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§ 369 Tack från Samordningsförbundet 

Ärendebeskrivning 

Ett tack för gott samarbete under 2022 har inkommit från Samordningsförbundet 

Västra Mälardalen till Köpings kommun.  


