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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 Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Jan Häggkvist, Tf Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Gun Törnblad, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 312-314 

Magnus Uhlin, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Staffan Larsson, Advokat, § 312 

Martin Åkervall, Hamnförvaltare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 312 

Boki Vojvodic, Tf Fastighetsstrateg, Kommunledningsförvaltningen, § 313 - 

314 

Monika Brandtmark, Byggprojektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 314 
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§ 310 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Andreas Trygg (V) väljs som justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Andreas Trygg (V) som justerare  
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§ 311 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Förslag till beslut 

• Ärendelista fastställs  
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§ 312 Förvärv av hamnnära fastighet 
Diarienummer: KS 2020/627 

Föredragande: Staffan Larsson, Gun Törnblad 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Att förvärva Sjötullen 1:6 i enlighet med föreliggande avtal. Att ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna föreliggande ”Avtal om 

fastighetsreglering dat. 2022-10-26” med tillhörande bilagor mellan Sjötullen 1:6 

KB och Köpings kommun. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Sjötullen 1:6 har enligt samhällsbyggnadsförvaltningen ett strategiskt 

bra hamnnära läge och har även tidigt i det pågående hamnutvecklingsprojektet 

(KS 2013/43) utpekats som en strategisk ej planlagd fastighet om 72 755m² med 

stor framtida utvecklingspotential. Köpings kommun har sedan 2016 fört dialog 

med fastighetsägarna till Sjötullen 1:6 och även träffat överenskommelse –

Avsiktsförklaring (beslut Ks au 2021-03-16) med nuvarande fastighetsägare 

rörande ev. förvärv. Därefter har det i samråd genomförts utredningar och 

undersökningar i syfte att för ”köparen (ref.: kommunen)” skapa en komplett bild 

över de förhållanden som råder inom fastigheten. Idag finns det en samsyn med 

säljare gällande aktuellt avtal. En samsyn finns även med berörd tillsynsmyndighet 

(vilken möjliggjorts genom beslut Ks au 2021-12-14) gällande tillämpliga och 

möjliga efterbehandlingsåtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse                     dat. 2022-10-31 

Avtal om fastighetsreglering   dat. 2022-10-26 

med tillhörande bilagor 

(Bilaga 10.2 kompletteras tecknad)                                    (bif. ej)            

Tillägg till avsiktsförklaring    dat. 2021-12-03 

Avsiktsförklaring                   dat. 2021-03-01 

Köpings hamn                     dat. 2015-05-12                     (bif. ej) 

–Utvecklingsplan 2015 
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Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Att förvärva Sjötullen 1:6 i enlighet med föreliggande avtal. Att ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna föreliggande ”Avtal om 

fastighetsreglering dat. 2022-10-26” med tillhörande bilagor mellan Sjötullen 1:6 

KB och Köpings kommun. 

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 lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Att förvärva Sjötullen 1:6 i enlighet med föreliggande avtal. Att ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna föreliggande ”Avtal om 

fastighetsreglering dat. 2022-10-26” med tillhörande bilagor mellan Sjötullen 1:6 

KB och Köpings kommun.  
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§ 313 Information om Karlsbergsområdet 
Föredragande: Boki Vojvodic 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Boki Vojvodic, tf fastighetsstrateg, informerar om arbetet med att utveckla 

Karlbergsområdet.  
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§ 314 Information om Nyckelbergsskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 

Föredragande: Boki Vojvodic, Monica Brantmark, Stefan Barklund 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Monica Brantmark, byggprojektledare, Stefan Barklund, interim fastighetschef 

samt Boki Vojvodic, tf fastighetsstrateg, informerar om Nyckelbergsskolan.   
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§ 315 Inlösen av pensionsskuld 
Diarienummer: KS 2022/734 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra partiell inlösen IPR med 75 miljoner 

kronor inklusive löneskatt år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens delårsrapport per 2022-08-31 pekar mot en positiv avvikelse mot 

budget med 75 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet kan antingen gå in i 

kommunens resultat och öka kommunens eget kapital, vilket stärker kommunens 

ekonomiska ställning, eller användas till åtgärder som minskar kommunens 

framtida kostnader och ökar det ekonomiska utrymmet i verksamheterna. En 

partiell inlösen av IPR är en sådan åtgärd. Beslut och genomförande av inlösen av 

ansvarsförbindelsen ska i sådana fall ske innan årets slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-03 

Kommunledningsförvaltningens underlag 2022-11-03 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra partiell inlösen IPR med 75 miljoner 

kronor inklusive löneskatt år 2022. 

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 lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra partiell inlösen IPR med 75 miljoner 

kronor inklusive löneskatt år 2022.  
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§ 316 Avfallstaxa  
Diarienummer: KS 2022/453 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 godkänns med nedanstående 

justering. 

Avgiften för borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från 

enskilda avlopp ändras till 3565 kr per tömning. 

Ärendebeskrivning 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen har granskat förslag till avfallstaxa för VafabMiljö 

kommunalförbund 2023.  

Frågan har tagits upp vid ksau 20220823 samt 20220920. Vid det senare tillfället 

deltog representanter från VafabMiljö kommunalförbund. 

Beskrivning av ärendet: 

VafabMiljö Kommunalförbund önskar enligt ”Förslag till avfallstaxa för 

VafabMiljö kommunalförbund 2023” höja avfallstaxan för Köpings kommun med 

i genomsnitt 3,5% för 2023 baserat på avfallstaxan för 2022. Anledningen till 

höjningen av avfallstaxan anges vara för att täcka ökade kostnader för inköp av 

utsläppsrätter samt ökade kostnader för insamling av mat- och restavfall, främst 

beroende på ökade bränslekostnader. 

Med den föreslagna höjningen av avfallstaxan kommer kostnaden för det 

vanligaste abonnemanget för en villaägare i Köping öka med 100 kr per år till 3179 

kr under 2023. Även kostnader för tilläggstjänster, som att hämta grovavfall vid 

fastigheten och beställning av extra matavfallspåsar, föreslås höjas. 

Utöver den generella ändringen av avfallstaxan föreslås justeringar och ändringar 

av avfallstaxedokumentet (bilaga 2). Ändringarna beror av förslag om ny avgift 

eller tillämpning av avgift, justeringar av felaktigheter, förtydliganden av befintliga 

texter samt anpassning av taxedokument till förändringar i övergripande 

lagstiftning. 
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Inför KSAU den 20 september 2022 ombads VafabMiljö att återkomma med svar 

kring oklarheter i avfallstaxan. En sammanfattning av frågor och svar redovisas i 

bilaga 3. Den presentation som VafabMiljö presenterade redovisas som bilaga 4. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 

Bilaga 2: Justering av felaktigheter och förtydliganden i avfallstaxedokumentet 

Bilaga 3: Avfallstaxa 2023 – frågor och svar från VafabMiljö 

Bilaga 4: Avfallstaxa 2023 – presentation från VafabMiljö vid ksau 20220920 

Bilaga 5: Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023 

Bilaga 6: Avfallstaxa 2023 Komplettering 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 godkänns med nedanstående 

justering. 

Avgiften för borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från 

enskilda avlopp ändras till 3565 kr per tömning. 

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 lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023 godkänns med nedanstående 

justering. 

Avgiften för borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från 

enskilda avlopp ändras till 3565 kr per tömning. 

Kopia till 

VafabMiljö Kommunalförbund 
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§ 317 Revidering av Social- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente med 
anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257) 
Diarienummer: KS 2022/704 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att fullgöra de 

uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257). 

• Reviderat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden antas och 

gäller från och med 1 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 1 augusti 2022 gäller en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter (vitt snus). 

Lagen innebär att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste 

anmäla sin försäljning till kommunen. Kommunerna kommer tillsammans med 

Polismyndigheten vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Kommunen 

behöver därför fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot 

anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa. 

Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för 

kommunens uppgifter avseende tillsyn till social- och arbetsmarknadsnämnden 

genom att skriva in ansvaret i nämndens reglemente. Social- och 

arbetsmarknadsnämnden har tidigare enligt sitt reglemente ansvar för tillsyn enligt 

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens ansvar enligt 

lagen om nikotinfria tobaksprodukter bör därför av praktiska och rättsliga skäl 

organiseras under samma nämnd. 

I samband med revideringen har Social- och arbetsmarknadsförvaltningen önskat 

göra några övriga mindre ändringar i reglementet: 

• 1§ sidan 1 – Redaktionell ändring. Förkortningen LVU har tagits bort. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-08 

Sida 

14 (15) 

Mötets diarienummer 

KS 2022/707 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

• 1§ sidan 1- Benämningen ”utvecklingsstörning” har bytts ut mot 

”intellektuell funktionsnedsättning” i enlighet med den ändring i skollagen 

som träder i kraft juli 2023. 

• 1§ sidan 1- Redaktionell ändring. Ordet ”försörjningsstöd” har tagits bort 

eftersom försörjningsstöd är en av två delar i ekonomiskt bistånd.  

Ändringar i utkast till nytt reglemente är rödmarkerade i underlaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-21 

Förslag till reviderat reglemente för Social-och arbetsmarknadsnämnden. 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att fullgöra de 

uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257). 

• Reviderat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden antas och 

gäller från och med 1 december 2022. 

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 lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Social- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att fullgöra de 

uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257). 

• Reviderat reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden antas och 

gäller från och med 1 december 2022. 

Kopia till 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen – För åtgärd  
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§ 318 Beslut om sammanträdestider 2023 
Diarienummer: KS 2022/720 

Beslut 

Ärendet återremitteras för korrigeringar i förslaget avseende kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktiges sammanträdestider.  

Ärendebeskrivning 

Varje beslutande instans ska inför varje nytt år fatta beslut om sina 

sammanträdestider. Kommunledningsförvaltningen har i samråd med 

kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag till sammanträdestider för det 

kommande året.  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del: 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs i  

enlighet med bilagt förslag.  

2. Förslag till kommunstyrelsen: 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilagt  

förslag. 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Sammanträdesplan för 2023 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet med  

bilagt förslag.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner efter överläggning att arbetsutskottet är överens om att 

ärendet ska återremitteras för justering av sammanträdestid samt veckodag för 

kommunstyrelsen, samt att fullmäktiges sammanträdestider ska stämmas av så de 

inte krockar med grannkommunernas sammanträden pga tv-sändningarna.  


