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Tjänstemän och övriga deltagande 
Sara Schelin, kommunchef 
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef 
Annelie Pettersson, ekonomichef 
Christer Nordling, teknisk chef 
Tove Svensk, personalchef, §18-§20 
Bernt Mahr, konsult KPA, §18, §20 
Petra Thyberg, HR-specialist, §18 
Lena Dahl-Nielsen, beredskapssamordnare §18-§19 
Pia Lindahl, miljöstrateg, §21 
Anders Melkersson, upphandlingschef, §22 
Kristian Heninnge, konsult NOREM, §22 
Johanna Burén, utvecklingsstrateg, §23-§25 
Peter Landin, VD KBAB, §35 
Daniel Nordqvist, kabelTV-chef, §35 
Niclas Persson, kommunsekreterare 
 
 
 
KS § 16 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 

att fastställa ärendelistan 
 
 
 
KS § 17 KS 2022/56 
 
Informationsärende - Aktuell lägesbild Covid-19 
Föredragande är kanslichefen på kommunledningsförvaltningen som redogör för den aktuella 
lägesbilden gällande covid-19. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
 
 
 
KS § 18 KS 2021/448 
 
Informationsärende - Utredningsrapport Covid-19 
Föredragande är beredskapssamordnaren som redogör för en utredningsrapport som Karlstads 
universitet gjort avseende Köpings kommuns hantering av Covid-19 pandemin. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
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KS § 19 
 
Informationsärende - Puls- och chefsenkäten 
Föredragande är personalchef tillsammans med HR-specialist som redogör för resultatet i årets 
Puls- och chefsenkät. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
 
 
 
KS § 20 
Ks au § 23 KS 2021/611 
 
Anvisningar för pension och löneväxling  
Föredragande är personalchef Tove Svensk och konsult Bernt Mahr som redogör för ärendet.  
 
Bemanningsläget kommer enligt SKR att bli än tuffare framåt, vilket vi även kan se i den 
demografiska utvecklingen. För Köpings kommun blir det en del av arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare vilket även ligger i linje med kommunens kompetensförsörjningsstrategi. 
En uppdatering av tidigare anvisningar för pension och omställning som beslutades 2015 
behöver göras. Denna uppdatering är en del av förutsättningarna för att klara framtida 
kompetensförsörjning. 
 
Till grund för det tidigare beslutet låg ett arbete format av kommunens politiker och tjänste-
personer under ledning av KPA Pension. Det uppdaterade förslaget är även det gjort i samarbete 
med KPA pension. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Anvisningar för pension och omställning 
Beräkning, utfall 80-90-100 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att godkänna föreslagna förändringar i anvisningar till pension och omställning. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 
Datum 

2022-02-10 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
KS § 21 
Ks au § 42  KS 2021/296  
 
Förslag till Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till 
medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör 
och blir kommunalt avfall den 1 januari 2022. Några kommuner har under sommaren och 
hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i 
avvaktan på besked om eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av beslutssituationen 
togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett 
medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. Resultatet av 
diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om budget för 2022 
den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs den 1 
april 2022 istället för den 1 januari.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-20 
Protokollsutdrag Direktionen VAFAB 2021-12-02 
Förslag till Avfallstaxa 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
 

att godkänna förslag till avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund, att gälla från 1 
april 2022 i Köpings kommun 
  
att ge VafabMiljö i uppdrag att återkomma med en plan för hur utökad bostadsnära insamling 
av avfall i Köpings kommun ska se ut 2023. 
 
 
 
KS § 22 
Ks au § 39 KS 2022/97 
 
Tilldelningsbeslut - Upphandling av moduler 
I enlighet med 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen är ärendet sekretessbelagt med hänsyn till 19 
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 
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Köpings kommun har genom denna upphandling avropat moduler för Ersättningslokaler för 
Nyckelbergsskolan i Köping. En särskild organisation har bildats för att ta fram 
upphandlingsunderlag och kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen består av 
representanter från Köpings kommun, konsulter för Köpings kommun samt Västra Mälardalens 
Kommunalförbund. 
 
Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna 
avropssvar. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag till upphandlingsbeslut  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att anta avropssvar nr 2 och utse Expandia moduler AB som leverantör för aktuellt uppdrag. 
 
att Kanslichef får teckna avtal med antagen leverantör 
 
att besluta att avtalsspärr ska gälla för denna upphandling. 
 
samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad 
 
 
 
KS § 23 
Ks au § 35 KS 2021/641 
 
Svar på remiss av Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Trafikverket har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver 
hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Utgångspunkten för 
Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen. Trafikverkets 
övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den 
infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Den 
statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor 
för perioden 2022–2033. 
 
Köpings kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om det färdiga remissförslaget. 
Kommunens synpunkter på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
är inom följande områden; Hjulstabron och utveckling av sjöfarten i Mälaren, Köpings 
kommun en del av stråket Stockholm-Oslo samt viktig satsning för ökad regional cykling. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 
Förslag till remissvar, 2022-01-25 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att Köpings kommuns yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 fastställs och översänds till Trafikverket 
 
 
 
KS § 24 
Ks au § 36 KS 2021/627 
 
Svar på remiss av handlingsprogram för räddningstjänst Mälardalen 
Från och med den 1 januari 2021 ingår Köpings kommun i Räddningstjänsten Mälardalen. 
Under år 2021 har MSB presenterat föreskrifter angående hur kommunernas handlingsprogram 
skall vara utformade varför det tidigare handlingsprogrammet har ersatts av ett nytt anpassat till 
dessa nya föreskrifter. Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall 
kommunen ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall målet för 
kommunens verksamhet anges samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 
leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och 
avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl med avseende 
på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Förslag på handlingsprogram Räddningstjänst Mälardalen 
Förslag till remissvar, 2022-01-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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Beslut 
 

att Köpings kommuns yttrande över remiss av handlingsprogram för räddningstjänst 
fastställs och översänds till Räddningstjänsten Mälardalen 
 
 
 
KS § 25 
Ks au § 37 KS 2021/629 
 
Svar på remiss av riktlinje brandvattenförsörjning 
Räddningstjänsten Mälardalen har även uppdaterat sin riktlinje för brandvattenförsörjning som 
tänkt att ersätta tidigare dokument. Riktlinjen beskriver räddningstjänstens syn på 
brandvattenförsörjning, kapacitet och utformning, via brandpost. Nya riktlinjen bebyggelse och 
brandvattenförsörjning är ett referensdokument till nya handlingsprogrammet för förebyggande 
och räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Riktlinje brandvattenförsörjning 
Förslag till remissvar, 2022-01-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att Köpings kommuns yttrande över remiss av riktlinje brandvattenförsörjning fastställs och 
översänds till Räddningstjänsten Mälardalen. 
 
 
 
KS § 26 
Ks au § 13 KS 2021/409 
 
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS period 4, t.o.m 31 okt 
Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera gynnande 
beslut som inte verkställts inom 3 månader. Ärendet rör ej verkställda beslut enligt 4kap 1§ och 
rapportering enligt 16kap 6f§ SoL 2021 period 4 samt ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2021 period 4. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport – ej verkställda beslut, 2021-11-01 
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Protokollsutdrag – Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24, §60  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 27 
Ks au § 29 KS 2022/90 
 
Kommunens återrapportering av 2021 års genomförande av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015 – 2021 
År 2000 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär en 
helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, 
vattendrag, kustvatten och grundvatten. 
 
För varje cykel i vattenförvaltningen ska ett nytt åtgärdsprogram antas där kommuner och olika 
statliga verk åläggs att inom sina ansvarsområden genomföra olika typer av åtgärder för att 
förbättra vattenkvaliteten. Det nu gällande åtgärdsprogrammet är för åren 2015 - 2021. 
Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är i vår landsdel beslutade av 
vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt. Vattendelegationerna är utsedda av regeringen 
och beslutar därmed på dess uppdrag. 
 
Enligt åtgärdsprogrammets första punkt ska alla kommuner senast den 28 februari varje år 
rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till vattenmyndigheterna. 
Rapporteringens syfte är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås för 
vattenförekomster inom myndigheternas och kommunernas verksamhetsområden. 
Återrapportering görs genom att svara på frågor i ett webbformulär. Frågorna som gäller 
återrapportering för år 2021 avviker obetydligt från föregående år. De svar som avgivits från 
samhällsbyggnadsförvaltning och VME har sammanställts och överlämnas härmed till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-20 
Sammanfattningssida, kommunens svar 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att notera informationen till protokollet 
 
samt att godkänna att svar i bifogad bilaga rapporteras till Vattenmyndigheten. 
 
 
 
KS § 28 
Ks au § 30 KS 2020/227 
 
Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings 
Kommun 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har fått i uppdrag att göra en översyn av 
de Lokala föreskrifter för torghandel i syfte att göra reglerna för torghandel mer 
generösa, gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln som beslutades 
2017-05-29. VME har därför genomfört en översyn av föreskrifterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings kommun 
Avgifter för användning av allmän försäljningsplats 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-11, §29 
 
Yrkanden 
Annika Duàn och Jenny Adolphson yrkar att enstaka och mindre avvikelser kan beviljas av 
trafikmyndigheten i de fall det handlar om torghandel/försäljning 
  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
att enstaka och mindre avvikelser kan beviljas av trafikmyndigheten i de fall det handlar om 
torghandel/försäljning 
 

att antaga förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
samt att godkänna förslag till avgift för allmän försäljningsplats, att träda i kraft 1 april 
2022. 
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KS § 29 
Ks au § 31 KS 2022/70 
 
Gestaltning – Bivurparkens fontän 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) arbetar med att renovera Bivurparkens fontän 
enligt kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2022. I samband med 
modernisering av den tekniska utrustningen har kommunen också möjlighet att komplettera 
parkens gestaltning. På andra sidan Borgmästaregatan ligger Klockaregårdens lekplats som 
renoverades enligt sagotema 2016. Inspiration inhämtades från omgivningen, i synnerhet Signe 
Ehrenborg-Lorichs skulptur Filippa och enhörningen från 1954. 
I stället för en traditionell, symmetrisk fontän med munstycke i mitten är det möjligt att 
använda en välplacerad sten och djurskulptur till konstnärlig effekt. VME har tagit kontakt med 
skulptören Aline Magnusson, verksam i Stockholm. Med hennes hjälp är det möjligt att 
tillverka ett par djurskulpturer i brons som fungerar som fontänutrustning och passar in i 
sagotemat: en enhörning vilande på kanten samt en groda sittande på en sten. Enhörningens 
horn ska fungera som munstycke med en sammanhållen stråle som träffar vattenspegeln bakom 
den sittande grodan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
att ge VME i uppdrag att uppföra ovanstående förslag till skulptur vid renoveringen av 
Bivurparkens fontän. 
 
 
 
KS § 30 
Ks au § 32 KS 2022/96 
 
Bokslutskommuniké – preliminärt resultat 2021 
Syftet med rapporten är att ge aktuell information av det ekonomiska utfallet för år 2021. 
Rapporten ska ge en översiktlig bild av eventuella stora avvikelser och utveckling jämfört med 
tidigare år.  Resultatet är preliminärt och är ännu inte granskat av revisionen. Årsredovisningen, 
som är en uppföljning av kommunkoncernen både vad gäller verksamhet och ekonomi, är 
under produktion och kommer att presenteras i kommunstyrelsen i mars. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 2021 
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Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att lägga rapporten till handlingarna 
 
 
 
KS § 31 
Ks au § 41  KS 2022/96  
 
Årsredovisning Kommunstyrelsen 2021 
Årsredovisningen visar det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens ansvarsområde 
och vilken verksamhet som bedrivits under det gånga året. En uppföljning görs av 
kommunfullmäktiges mål för kvalitet och kommunstyrelsens prioriterade 
utvecklingsområden. Kommunstyrelsens ekonomiska utfall jämfört med budget blev -9,8 
miljoner. Den största avvikelsen finns inom fastighetsförvaltning och räddningstjänst. 
Bedömningen är att målen för kvalitetsperspektivet och medarbetarperspektivet är uppnådda 
och att det delvis är uppnått för ekonomiperspektivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Årsredovisning kommunstyrelsen 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
 
 
KS § 32 
Ks au § 33 KS 2022/95 
 
Elektronisk förvaring och arkivering  
Köpings kommun utvecklar hela tiden sina administrativa processer. Som en del i det arbetet 
digitaliseras just nu olika flöden. För att nå full effekt av digitaliseringen behöver flödet kunna 
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hållas digitalt genom hela ärendets handläggning utan att handlingarna behöver skrivas ut på 
papper för att exempelvis arkiveras. För att det ska vara möjligt krävs att kommunens 
arkivmyndighet, Kommunstyrelsen, beslutar att handlingar får bevaras digitalt. För att digitala 
handlingar ska klara tidens tand finns en mängd olika parametrar att beakta. Då dessa beror på 
vilken typ av innehåll och handling det handlar om ska detta alltid bedömas och säkerställas 
inför att ett system ska leverera handlingar till ett mellanlager eller digitalt slutarkiv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-31  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

att Handlingar får förvaras i digitala mellanlager under förutsättning att det görs på ett sätt 
som möter de krav om ställs på ett hållbart digitalt långtidsbevarande. 
 
att Handlingar får slutarkiveras digitalt under förutsättning att det görs på ett sätt som möter 
de krav om ställs på ett hållbart digitalt långtidsförvarande. 
 
 
 
KS § 33 
Ks au § 34 KS 2022/91 
 
Åtgärdsval förskola 
Efter behovsprövning enligt fyrstegsprincipen återstår att bygga en ny förskola i centralort som 
ersätter Trollsländan, och på sikt även Blåmesen. Då Trollsländan är i akut behov av ersättning 
prioriteras den lokalisering som medför snabbast genomförande vilket är Ullvi 6:1/Brand-
stationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Rapport – Åtgärdsval, 2021-12-22 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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2022-02-10 
Kommunstyrelsen  
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Beslut 
 

att investera i en ny förskola för sex avdelningar. 
 
att lokalisering fastställs till fastigheten Ullvi 6:1/Brandstationen. 
 
att kommunledningsförvaltningen uppdras ta fram en förstudie för den nya förskolan. 
  
att Anna-Carin Ragnarsson får lämna en protokollsanteckning 
 
Protokollsanteckning 
Anna-Carin Ragnarsson lämnar följande anteckning: Kristdemokraterna är positiva till nya 
förskolan men utifrån barnperspektivet anser vi att förskolan inte ska rymma mer än 4 
avdelningar. 6 avdelningar med 120 barn är för många barn på den platsen. 
 
 
 
KS § 34 
Ks au § 38 KS 2022/59 
 
Beslut om fastställande av reviderat reglemente för valnämnden 
Som en del i revisionsplanen för 2019 genomförde KPMG, på Köpings kommuns revisorers 
uppdrag, en granskning av valnämndens verksamhet (KSAU 2020-02-11 §42). 
Syftet var att granska valnämndens förberedelser, rutiner och processer som tillämpats i 
samband med valet, samt att bedöma hur ändamålsenligt arbetet och förberedelserna varit. I 
KPMG:s sammanfattande bedömning rekommenderades Kommunledningsförvaltningen ta 
initiativ till att kommunfullmäktige reviderar valnämndens reglemente som är daterat 1992. 
Reglementet har nu reviderats utifrån gällande lagstiftning samt uppdaterats med de ändringar 
om gjordes i samtliga nämnders reglementen under den generella revideringen 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Riktlinje brandvattenförsörjning 
Förslag till remissvar, 2022-01-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att reviderat reglemente fastställs att gälla från och med 1 mars 2022. 
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KS § 35 
Ks au § 43  KS 2022/98  
 
Förändring av TV-verksamhet 
Köpings Kabel-TV har inkommit med en skrivelse där de beskriver en framtida förändring av 
TV-verksamheten. I syfte att skaffa sig bättre förhandlingsläge gentemot innehållsleverantörer 
på TV-marknaden, och därmed säkerställa fortsatt leverans av attraktiva tv-tjänster, behöver 
Köpings Kanel-TV AB bli en större aktör. För att uppnå detta behöver man samarbeta med 
andra aktörer på marknaden. Det görs genom att bilda ett gemensamt bolag, Operatörsklustret 
Media AB, där övriga aktörer ingår. Därefter transporteras rättigheter ner till ett nytt bolag, 
Köpings Kabel-TV Media AB, dit bolagets nuvarande tv-kundsavtal behöver överlåtas. 
Köpings Kabel-TV AB har full kontroll på detta bolag via spåraktier. Styrelsen i Köpings 
Kabel-TV AB beslutade den 20 jan 2022 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande 
innan kundavtal flyttas över till Köpings Kabel-TV Media AB. Är kommunfullmäktige positiv 
till överflyttningen av kundavtal sker detta i enlighet med styrelsens beslut den 25 februari 
2021 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Skrivelse - Förändring av TV-verksamhet 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
att ställa sig positiv till överflyttningen av kundavtal till Köpings Kabel-TV Media AB. 
 
 
 
KS § 36 
 
Redovisning partistöd 2021 samt beslut om partistöd 2022  
Enligt Kommunallagen 4kap §§29-32 ska kommunfullmäktige besluta om utbetalning av 
partistöd för innevarande år, efter att partierna redovisat att föregående års stöd har använts för 
det ändamål det är avsett för.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-09 
Beräkning partistöd 2022 
Redovisning partistöd 2021, Liberalerna 
Redovisning partistöd 2021, Moderaterna 
Redovisning partistöd 2021, Sverigedemokraterna 
Redovisning partistöd 2021, Kristdemokraterna 
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Redovisning partistöd 2021, Vänsterpartiet 
Redovisning partistöd 2021, Centerpartiet 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
 

Föreslag till kommunfullmäktige 
  

att godkänna redovisningarna för 2021 
  
samt att bevilja partistöd till de partier som lämnat en godkänd redovisning av partistöd för 
2021 
 
 
 
KS § 37 
Anmälan av delegationsbeslut 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut 2021-10-14 om 
delegation till ledamot eller tjänsteman. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning samhällsbyggnadsförvaltningen, markenheten, januari 2022 (Ks 
2022/3) 
Delegationsförteckning kommunstyrelseförvaltningen, januari 2022 (KS 2022/102) 
Rapportering av projekt Energi- och klimatrådgivning 2021-2022 (2022/94) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att lägga handlingarna till protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga handlingarna till protokollet. 
 
 
 
 
KS § 38 
 
Anmälan av handlingar 
Protokoll och andra inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Förteckning inkomna handlingar KS, 2022-02-04 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18  
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-25  
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att lägga handlingarna till protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga handlingarna till protokollet. 
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