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ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-02-08 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-02-08 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-03-01 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson  

 

Plats och tid Skattkammaren, Rådhuset, kl 09.00 – 11.05 

Beslutande Annika Duàn (S) ordförande 
Jonny Clefberg (S) vice ordförande 
Ola Saaw (M) ledamot 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Maria Liljedahl (SD) ledamot, §42-51 

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef 
Annelie Pettersson ekonomichef 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Niclas Persson sekreterare 
Peter Landin VD, KBAB. §43 
Daniel Nordqvist kabelTV-chef, KBAB, §43 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, §44-48 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, §44-49 
Anita Iversen planchef, §47-48 
Bo-Magnus Persson fastighetschef, §48-49 

  
Ola Saaw 

 
Paragraf   40-51 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2022-02-08 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................   
Niclas Persson 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................  
Annika Duàn 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Ola Saaw 
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Ks au § 40 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-01-26 
 
Beslut 
 
att en ny punkt ”Rättelse av beslut gällande Markanvisningsavtal avseende Truppen 1 
och Generalen 1 i Västra Sömsta” läggs till ärendelistan. 
 
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
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 
 
Beslut 
Beslut för egen del 
  

att årsredovisningen kompletteras med ett förtydligande att en intern undersökning för 
kvalitetsfaktorn avseende förvaltningarnas nöjdhet med kommunledningsförvaltningen inte 
har genomförts för 2021, men kommer att genomföras 2022. 
 
Föreslag till kommunstyrelsen 
  

att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
 
 
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 
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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, 2021-12-20 
Protokollsutdrag Direktionen VAFAB 2021-12-02 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
Förslag till Avfallstaxa 2022 
 
Beslut 
 

Föreslag till kommunstyrelsen 
  

att godkänna Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från den 1 april 
2022 i Köpings kommun. 
 
 
 
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 innehålls-
leverantörer 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 
 
Beslut 
 

Föreslag till kommunstyrelsen 
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att Kommunfullmäktige ställer sig positiv till överflyttningen av kundavtal till Köpings 
Kabel-TV Media AB. 
 
 
 
Ks au § 44    
 
Överläggning - Försäljaren 2 
Föredragande är Mark- och exploateringschefen som redogör för ärendet rörande 
fastigheten Försäljaren 2. 
 
 
 
Ks au § 45    
 
Överläggning - Information om ianspråktagen allmän plats-mark i Kolsva 
Föredragande är Mark- och exploateringschefen som redogör för ärendet rörande 
kommunens ianspråktagande av allmän plats-mark i Kolsva.  
 
 
 
Ks au § 46   
 
Överläggning – Kramstagatan 
Föredragande är Mark- och exploateringschefen som redogör för ärendet rörande 
Kramstagatan. 
 
 
 
Ks au § 47    
 
Överläggning - Ullvi 6:1 
Föredragande är Mark- och exploateringschefen som redogör för ärendet rörande 
fastigheten Ullvi 6:1. 
 
 
 
Ks au § 48    
 
Överläggning – Vindkraft 
Föredragande är planchefen som redogör för ärendet rörande vindkraft och ärendet 
överläggs. 
 
 
 
Ks au § 49  KS 2021/551   
 
Överläggning - Implementering AFF 
Föredragande är fastighetschef som redogör för ärendet rörande implementering av AFF-
avtal. 
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Ks au § 50    
 
Överläggning - Fastighetsfrågor 
Föredragande är kanslichef på kommunledningsförvaltningen som tillsammans med 
fastighetschef redogör för ärendet  
 
 
 
Ks au § 51  KS 2022/79   
 
Rättelse av beslut gällande Markanvisningsavtal avseende Truppen 1 
och Generalen 1 i Västra Sömsta  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-01 att förslå till 
kommunstyrelse samt kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal med 
BoKlok mark och exploatering AB avseende fastigheterna Truppen 1 samt 
Generalen 1. Samt att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att skriva under 
markanvisningsavtalet 
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, M2 har kommunstyrelsens 
arbetsutskott en delegation på att fatta beslut om markanvisningsavtal överstigande 
5mnkr. Förvaltningens förslag är att utskottet beslutar om rättelse så att det framgår 
att beslutet gäller för egen del i enlighet med delegationsordningen. 
 
Enligt förvaltningslagen §37 kan beslut som fattats i första instans rättas om det är 
felaktigt. Då beslutet i fråga är gynnande för den enskilde gäller inga särskilda 
bestämmelser för rättelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-02-01 §28 
 
Beslut 
 

att besluta om följande rättelse i beslutet;  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar för egen del beslut 
att godkänna markanvisningsavtal med BoKlok mark och exploatering AB 
avseende fastigheterna Truppen 1 samt Generalen 1 
 
samt att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att skriva under 
markanvisningsavtalet. 
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