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Ks au § 337 KS 2021/551 

Nytt driftavtal fastighetsförvaltning – AFF-avtal 
Nuvarande uppgörelse mellan kommun och KBAB Service är från december 1994 och 
efterlevs inte fullt ut. Behov finns av ett mer anpassat avtal som följer branschstandard s.k. 
AFF-avtal (Avtal För Fastighetsförvaltning). Syftet med att ta fram ett nytt avtal är att 
skapa en enhetlig drift- och skötselnivå för alla kommunens fastigheter, samt tydliggöra 
ansvar för respektive part i förvaltningsleveransen. Även att tydliggöra och förenkla 
budgetarbete med drift och underhåll. Avtalet ger en möjlighet för KBAB att dimensionera 
resurser som t.ex. personalstyrkan och maskinpark m.m. 

Slutligen att säkerställa att kommungemensamma mål och krav utförs och upprätthålls 
genom avtalet (t.ex. energi- och hållbarhetsfrågor, kvalitet och arbetsmiljö). 

Ordförande yrkar på att begreppet hyresavtal ändras till driftavtal i första att-satsen i 
förslag till beslut, samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Nytt driftavtal fastighetsförvaltning - AFF-avtal 
Tjänstebeskrivning 
Kontraktsformulär 
Basdata 
Mängdförteckning 
Ritning utemiljö (49st objekt) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att upphäva befintligt driftssavtal från 941205 

att anta förslag till Driftavtal för drift och underhåll 2022, upprättat i enlighet med AFF 
(Avtal för fastighetsförvaltning och service), att gälla fr.o.m. 1 januari 2022, 

att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att skriva under avtalet 

samt att implementering av avtalet sker stegvis under 2022 

Ks au § 338 KS 2021/594 

Planprioriteringar inför 2022 
Syftet med denna planprioritering är att kunna planera 2022 års arbete med detaljplaner 
och översiktsplanering utifrån de behov av planläggning och de personalresurser som finns 
till förfogande. Syftet är även att tydliggöra både internt såväl som externt vilka 
prioriterade satsningar som görs inom kommunen avseende bland annat etableringar och 
bostadsförsörjning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Planprioritering inför 2022 
Planpriolista inför 2022, daterad 2021-11-22 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till planprioritering inför 2022. 
 
 
 
Ks au § 339 KS 2021/592 
 
Införskaffande av Operatörs-id för drönare 
Införskaffande av operatör-ID för att fortsatt kunna bedriva drönarverksamhet inom 
kommunen, samt förtydligande kring organisation för detta. Sedan den 1 januari 2021 
krävs att kommunen registrerar sig som drönaroperatör hos Transportstyrelsen och får ett 
s.k. operatörs-ID. Enligt de nya reglerna måste det vid all flygning med drönare finnas en 
ansvarig operatör, en s.k. drönaroperatör. Operatören ansvarar för hur drönaren används, 
bland annat för att flygningen genomförs på ett säkert sätt, att den planerade flygningen 
inte utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom samt att fjärr-
piloten som utför flygningen har rätt kompetens. Det kan endast finnas en drönaroperatör 
per juridisk person och då kommunen såsom registrerad drönaroperatör ansvarar för alla 
drönare inom kommunens verksamheter behövs att kommunen som helhet införskaffar sig 
ett operatörs-ID samt upprättar riktlinjer för kommunens drönarverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Införskaffande av Operatörs-id för drönare 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att kommunen ska skaffa sig ett operatörs-ID för flygning med drönare, 
  
att kommunchefen får i uppdrag att underteckna och inge registrering av kommunen 
som drönaroperatör i operatörsregistret till Transportstyrelsen, 
  
samt att ge uppdrag åt GIS verksamheten på samhällsbyggnadsförvaltningen att 
administrera drönarpiloters utbildning och körkort, märkning av drönare med operatörs-
ID, försäkringar, sekretess och spridningsfrågor och samordna drönarfrågor inom 
kommunen. 
 
 
 
Ks au § 340 KS 2021/600 
 
Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2022 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan syftar till att utifrån styrelsens grunduppdrag beskriva 
sitt nuläge och vilka utmaningar som finns för kommande år. I verksamhetsplanen 
redovisas prioriterade mål och vilka medel som finns till förfogande för uppdraget. 
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Kommunstyrelsen leder arbetet med de tre övergripande utvecklingsmålen. I planen 
beskrivs hur verksamheten bidrar till att nå målen. 
 
Utifrån kommunstyrelsens grunduppdrag har kvalitetsfaktorer, det som beskriver en god 
kvalitet samt mätbara indikatorer, också tagits fram. I verksamhetsplanen redovisas även 
vilka risker som kan påverka att verksamheten inte klarar att följa de lagar, policys och 
riktlinjer som finns för grunduppdraget. 
 
Efter diskussion i arbetsutskottet kommer ekonomichefen att lägga till en kommentar på 
sida 30 om indikatorer för långsikt ekonomisk utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att Kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen. 
 
 
 
Ks au § 341 KS 2021/593 
 
Avgifter för schaktansökan, trafikanordningsplaner och eventuella viten 
De närliggande kommunerna Kungsör, Arboga och Hallstahammar har i 
kommunfullmäktige fattat beslut om taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner under de senaste åren. Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
föreslår att Köpings kommun tar beslut om liknande avgifter.  Utöver att ta ut en 
ansökningsavgift är det vanligt att kommuner tar ut sanktionsavgifter när ett schakttillstånd 
eller en trafikanordningsplan inte följs eller saknas. Med ett införande av avgifter för 
schakttillstånd och eventuella sanktionsavgifter skapas möjligheten till bättre ordning, ökad 
trafiksäkerhet, bättre återställning av schaktningsarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – avgifter för schaktansökan, trafikanordningsplaner och eventuella 
viten 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att införa avgifter för ansökan av schakttillstånd, trafikanordningsplaner samt 
sanktionsavgifter för dessa, i Köpings kommun. 
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Ks au § 342 KS 2021/559 
 
Framtagande av program för kultur och fritid i Köpings kommun, samt 
principer för samverkan med föreningslivet 
Kultur- och fritidsförvaltningen (tidigare kultur- och folkhälsoförvaltningen till och med 
2021-10-31) har sedan 2020 arbetat med framtagande av ett nytt bidragssystem för 
föreningsstöd. Utifrån detta har det kommit in en begäran om att kommunfullmäktige ska 
ta fram en plan/program för kultur och fritid. Ett sådant program ska ange den politiska 
viljan genom en prioritering av verksamhet och övergripande utgångspunkter, som blir till 
stöd för både förvaltning och föreningsliv. Dokumentet kommer ha bäring på 
budgetprocessen, då en del av bidragskonstruktionen är kopplad till detta dokument, det så 
kallade programbidraget och investeringsbidraget. Vidare behöver principer för hur 
samverkan med föreningslivet ska ske, fastställas. Sådana principer definierar vilka krav 
som föreningar ska uppfylla för att vara berättigade olika typer av stöd och bidrag, och 
utgör ett komplement till en plan/programhandling. Principer och plan/programhandling 
skapar tillsammans en tydlig politisk viljeinriktning avseende kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. 
 
Efter diskussion i arbetsutskottet kommer kanslichefen att se över beslutsunderlaget och 
om omfånget kan minskas och bli mer relevant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Framtagande av program för kultur och fritid i Köpings kommun, 
samt principer för samverkan med föreningslivet, 2021-11-24 
Protokollsutdrag från kultur- och folkhälsonämnden KFN § 82, 2021-10-19 
Tjänsteskrivelse från kultur- och folkhälsoförvaltningen 2021-09-27 
Förslag på bidragssystem 
Förstudierapport Föreningsbidrag/Stöd från Public Partner 
Processbeskrivning och exempel på stödjande principer. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till plan /program för 
kultur och fritid i Köpings kommun. 
  
att Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till principer för 
samverkan med föreningslivet. 
 
 
 
Ks au § 343 KS 2021/558 
 
Avsiktsförklaring Kollektivtrafikförvaltningen (KTF) 
Inför sommaren fattade Kollektivtrafikförvaltningen (KTF) beslut om att skjuta upp 
trafikomläggningen för den regionala stomtrafiken till tidtabell 2023. Detta för att dialogen 
om eventuell alternativ lösning för busshållplatser där trafiken inte behöver passera 
Hökartorget men ändå angör centrum ska kunna fortsätta. KTF vill i gengäld skriva en 
avsiktsförklaring med Köpings kommun om att kommunen förbinder sig att fortsätta 
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utreda, projektera och verka för etablering av ny hållplats. I avsiktsförklaringen anges 
hållplats Sveavägen som det primära hållplatsläget men om den fortsatta utredningen 
skulle visa att annan plats är lämpligare så kan annat läge bli aktuellt. Fortsatta samtal om 
hållplats och sträckning för linje 515 kommer att tas med i den eventuellt fortsatta 
utredningen. Om kommunen av någon anledning inte kan fullfölja etableringen av ny 
hållplats kommer den regionala stomtrafiken att dras om från december 2022. Om 
kommunen har en plan för färdigställande av hållplatsen under 2023 avvaktar KTF med 
trafikomläggningen till dess att hållplatsen är klar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring Kollektivtrafikförvaltningen (KTF), 2021-11-22 
Avsiktsförklaring kollektivtrafikförvaltningen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att Köpings kommun ställer sig bakom avsiktsförklaringen 
  
samt att Västra Mälardalens Energi och miljö AB ges i uppdrag att fortsatt utreda nya 
hållplatslägen i enlighet med intentionen i avsiktsförklaringen 
 
 
 
Ks au § 344 KS 2021/590 
 
Samverkansöverenskommelse om särskilt stöd till föreningar Köping basket 
Köping Basket har i en skrivelse till kommunen ansökt om 144 900 kronor för elitstöd. 
Köpings kommun kan ingå samverkansöverenskommelser med föreningar verksamma i 
kommunen, så kallad sponsring. Sponsring definieras som en affärsmässig överens-
kommelse med ömsesidig nytta för båda parter. Syftet med samverkansavtal är att stärka 
kommunens attraktionskraft och varumärke samt att marknadsföra Köping. Vidare ska 
föreningen verka som goda ambassadörer för staden och agera som goda förebilder för 
barn och ungdomar i det civila samhället. Slutligen ska de även skapa en stolthet för 
kommunens invånare. Den maximala summan som kommunen kan bevilja vid varje 
särskilt avtalstillfälle är tre prisbasbelopp vilket motsvarar 142 800 kronor för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Samverkansöverenskommelse om särskilt stöd till föreningar, 
Köpings basket 2021/2022, 2021-11-22 
Ansökan om elitstöd Köping Basket  
Förslag till samverkansavtal Köpings Basket 2021-2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att Köpings kommun ingår samverkansavtal med Köping basket om 142 800 kronor, 
förutsatt att det spelar i svenska basketligan säsongen 2021/2022. 
  
att Kommunchef Sara Schelin uppdras att underteckna avtalet för kommunens räkning. 
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Ks au § 345 

Tilläggsärende  
kommuns politiker tackar återigen alla anställda för det arbete som gjorts i pandemin som 
fortsatt under 2021. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
att alla tillsvidareanställda medarbetare och pågående långtidsvikarier (tre månader 
eller längre) inom Köpings kommunkoncern 2021 tilldelas ett presentkort på 500 kr. 
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