
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2022-02-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-02-15 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-02-23 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, kl 09.00 – 11.30 

Beslutande Annika Duàn (S) ordförande 
Jonny Clefberg (S) vice ordförande 
Ola Saaw (M) ledamot 
Andreas Trygg (V) ledamot, §52-§55, §58-§59 
Maria Liljedahl (SD) ledamot 

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef 
Annelie Pettersson ekonomichef 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef, §52-§58 
Christer Nordling teknisk chef 
Niclas Persson sekreterare 
Tove Svensk personalchef, §53 
Petra Thyberg HR-specialist, §53-§54 
Lena Andersson gäst, Region Örebro län, §53 
Anders Hedström fastighetsförvaltare, §53 
Christina Schyberg ekolog, §56 
Boki Vojvodic konsult, §57-§58 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, §57-§59 
Pia Lindahl miljöstrateg, §59 
 

  
Maria Liljedahl 

 
Paragraf   52-59 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2022-02-23 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Maria Liljedahl 
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Ks au § 52 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-01-26 
 
Beslut 
 
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
Ks au § 53   
 
Informationsärende - Uppdatering om arbetsmiljöutredning rådhuset 
Personalavdelningen tillsammans med fastighetsförvaltare och gäst från arbets- och 
miljömedicin i Region Örebro län redogör för den utredning och provtagning som gjorts på 
rådhuset gällande fysisk arbetsmiljö.  
 
Beslut 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 54 KS 2022/51  
 
Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda 
I rollen som förtroendevald finns en risk att utsättas för hat, hot och våld. Det är av stor 
vikt att det finns tydliga rutiner i den kommunala organisationen hur man ska agera ifall 
detta uppstår. Med anledning av detta har riktlinjer utarbetats, syftet är att dessa ska vara 
ett stöd för kommunens förtroendevalda och att man på detta sätt värnar den lokala 
demokratin. Sveriges kommuner och regioner har analyserat behovet av ansvarsfördelning 
och vilket ansvar kommunen tar när det gäller hot och våld mot de förtroendevalda. Man 
lyfter fram vikten av att tydliggöra en organisation för säkerhetsarbetet samt vilket ansvar 
kommunen tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
Samlade råd vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
Checklistor för riskbedömning av hat, hot eller våld 
Mall för incidentrapport 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda fastställs. 
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Ks au § 55 KS 2022/100  
 
Skrivelse om kommunal insats till nybyggnation av allmän samlingslokal 
En skrivelse har inkommit från IOGT-NTO förening nr3 Gustav Adolf i Köping som vill 
att kommunen ger stöd till nybyggnation av allmän samlingslokal.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från IOGT-NTO nr 3 Gustav Adolf, 2022-01-19 
 
Beslut 
 

att avslå önskemålet om kommunal insats till nybyggnation 
  
att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett svar till föreningen 
 
 
 
Ks au § 56 KS 2022/78  
 
Remissvar - Bedömning av kraftigt modifierade vattenförekomster och annat 
sätt 
Köpings kommun har getts möjlighet att yttra sig om en vägledning kring 
tillvägagångssättet för klassning av vattenförekomster som kraftigt modifierade 
ytvattenförekomster. Kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV) är sådana områden 
där vattenförekomstens strandkant eller vattenflöde genom människans försorg förändrats 
väsentligt från det naturliga tillståndet. Exempel på sådana områden kan vara 
hamnområden eller delar av ett vattendrag där flödet förändrats genom förekomsten av 
kraftverksdammar. Dessa vatten kan inte leva upp till de kvalitetskrav som kan ställas på 
naturliga vatten. Miljökvalitetsnormen som fastställs av Vattenmyndigheten för dessa 
vattenförekomster blir därför annorlunda. 
 
Innan man förklarar en vattenförekomst som KMV eller beslutar om mindre stränga 
kvalitetskrav görs en bedömning av om den samhällsnytta som modifieringen har medfört 
anses kunna tillgodoses på ett annat sätt som är väsentligt bättre för miljön. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förlag till svar på remiss om vägledningar för kraftigt 
modifierade vatten (KMV) och annat sätt 
Remissförslag - bedömning av annat sätt 
Remissförslag – bedömning av kraftigt modifierade vattenförekomster, KMV 
 
Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt, 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att senast 28 februari 2022 skicka in 
svaret till Havs- och vattenmyndigheten. 
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Ks au § 57  
 
Överläggning - Åtgärdsval äldreboende 
Föredragande är kanslichef på kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
fastighetskonsult som redogör för ärendet. 
 
 
 
Ks au § 58  
 
Överläggning – Karlbergsbadet 
Föredragande är kanslichef på kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
fastighetskonsult som redogör för ärendet. 
 
 
 
Ks au § 59  
 
Överläggning - Hållbarhetsprogram för miljö och klimat 
Föredragande är miljöstrateg som redogör för ärendet om att ta fram ett 
hållbarhetsprogram för miljö och klimat. Arbetsutskottet överlägger om inriktning och 
ambitionsnivå. 
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