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Datum 
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ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Underskrift  ................................................................  
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Beslutande ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
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Övriga deltagande kommunchef 
ekonomichef 
kanslichef 
teknisk chef 
miljöstrateg, § 87 
utvecklingsstrateg, § 90 
sekreterare 

Paragraf   86-90 

Justeringens tid och 
plats 

Annika Duàn (S) 
Jonny Clefberg (S) 
Ola Saaw (M) 
Andreas Trygg (V) 
Maria Liljedahl (SD) 

Sara Schelin 
Annelie Pettersson 
Karin Sandborgh Taylor 
Christer Nordling 
Pia Lindahl 
Lisa Lassbo 
Niclas Persson 

Andreas Trygg 

Köping, Rådhuset, 2022-04-01 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ................................................................ 
Niclas Persson 

Ordförande 
 ................................................................ 
Annika Duàn 

Justerande 
 ................................................................ 
Andreas Trygg 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2022-03-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande 

Ks au § 86 

Fastställande av ärendelista 

Beslut 
att fastställa ärendelistan 

Ks au § 87 KS 2022/75 

Avstyrkan, uppförande av vindkraftverk vid Tretjärnsberget  
Företaget OX2 AB har undersökt möjligheterna att etablera vindkraftpark i området 
Tretjärnsberget i Köpings kommun. Kommunen har tagit del av OX2 samrådsförslag och 
bedömt att projektet bör avstyrkas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-21 

Yrkande 
Maria Liljedahl yrkar att avstyrka vindkraftsetableringar runt hela tretjärnsberget 
Annika Duàn yrkar på tillägg till förvaltningens förslag så det framgår att beslutet rör OX2 
ABs ärende. 

Proposition 
Ordförande ställer sitt förslag med tillägg till förvaltningens förslag mot Maria Liljedahls 
förslag, och finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandes förslag. 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
att OX2 ABs ärende kring utbyggnad av vindkraftverk vid Tretjärnsberget är avslutat. 

Ks au § 88 KS 2022/69 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2022  
Medlemmarna i Kommuninvest kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 31 
mars klockan 16.00 på Clarion Hotel Post, Göteborg. Medlemmarna ges möjlighet att delta 
på föreningsstämman digitalt. Vid föreningsstämman behandlas bland annat årsredovisning 
för 2021. Kommunens tidigare utsedda ombud vid Kommuninvests stämmor under 2022 är 
Annika Duán med Jonny Clefberg som ersättare, vilka båda är förhindrade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22 



 

PROTOKOLLSUTDRAG  
Datum 

2022-03-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

  

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslut 
 

att som ombud vid föreningsstämma för Kommuninvest Ekonomiska förening välja Maria 
Liljedahl. 
  
att ge ombudet i uppdrag att vid stämman företräda kommunens intressen på bästa sätt. 
 
 
 
Ks au § 89   KS 2022/216 
  
Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente  
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en samverkansorganisation för 
överförmyndarverksamheten i kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och 
Surahammar. Nuvarande reglemente antogs 2018. En översyn av hela reglementet har 
genomförts. Revidering har skett i bland annat fråga om jäv, tidpunkt för sammanträden, 
sammanträden på distans och deltagande i beslut. För att aktualisera, tydliggöra och skapa 
kongruens behöver reglementet revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Reviderat reglemente Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
 

att Köpings kommun antar reviderat reglemente för Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd. 
 
 
 
Ks au § 90 
 
Informationsärende - Valkansliets arbete inför Val 2022  
Kommunsekreterare tillika valsamordnare Niclas Persson och utvecklingsstrateg Lisa 
Lassbo informerar om valkansliets arbete. De berättar om arbetet med att boka och 
tillgänglighetsinventera vallokaler samt att strukturera och dokumentera valprocessen 
utifrån revisionens anmärkningar från tidigare val. För valet 2022 beräknas ca 120-150 
röstmottagare behövas och redan har 90 personer anmält intresse. 
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