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KS § 199 
 
Informationsärende - Covid-19  
Kanslichef på kommunledningsförvaltningen föredrar informationspunkt om aktuellt 
coronaläge. Västmanland sticker ut med hög smittspridning jämfört med andra län och riket i 
helhet.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga informationen till protokollet. 
 
 
 
KS § 200 
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). 
 
Anmälan av jäv  
Elisabeth Salomonsson och Börje Eriksson och deltar inte i beslutet. Anna Eriksson och Sara 
Sjöblom tjänstgör i deras ställe. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse - Nytt driftavtal fastighetsförvaltning - AFF-avtal 
Tjänstebeskrivning 
Kontraktsformulär 
Basdata 
Mängdförteckning 
Ritning utemiljö (49st objekt) 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, samt att ge 
implementeringsgruppen i uppdrag att gemensamt överenskomma om detaljerna i avtalet. 
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
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Ordförande frågar om Anna-Carin Ragnarsson får göra en protokollsanteckning. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 ge implementeringsgruppen i uppdrag att gemensamt överenskomma om detaljerna i 
avtalet. 
 
att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att skriva under avtalet. 
  
att implementering av avtalet sker stegvis under 2022. 
 
Samt att Anna-Carin Ragnarsson får göra en protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning 
Anna-Carin Ragnarsson gör följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna anmäler avvikande mening mot kommunstyrelsens beslut att lägga 
utförandet av teknisk drift av kommunens samtliga fastigheter till det egna kommunala bolaget 
KBAB service.  
  
Köpings kommun har sedan 27 år tillbaka ett avtal med det kommunala fastighetsbolagets 
servicebolag.  Dagens beslut innebär att kommunen fortsätter att lägga allt fastighetsunderhåll 
och övrig fastighetsförvaltning av kommunen samtliga fastigheter på det egna bolaget utan att 
göra en offentlig upphandling, enligt LOU..  
  
Genom att sköta upphandlingen ”in house” sker ingen marknadsmässig prövning av vare sig 
prisnivå eller kvalitet, vilket vi beklagar. Vi anser att kommunen ska eftersträva delad 
upphandling där flera, även mindre Köpingsföretag, ges möjlighet att lämna konkurrenskraftiga 
offerter för underhåll och övrig fastighetsförvaltning av Köpings kommuns fastigheter.  
  
Köping hade 2019 (siffrorna släpar) endast 3,4% av sin verksamhet på entreprenad mot 
Sverigesnittet 15,1%. Det innebär att rikssnittet för entreprenader ligger 4,5 gånger högre än 
vad Köping har.   
  
Siffrorna för företagsamheten i Köping låg 2020 på 9,4% mot Sverigesnittet 13,4%. Det är hög 
tid att Köpings kommun börjar släppa in entreprenörer. Det skulle gynna nyföretagsamheten i 
kommunen och skapa möjligheter att utveckla en viktig innovationskraft. 
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KS § 201 
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. 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
Verksamhetsplan 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 ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen. 
 
 
 
KS § 202 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Planprioritering inför 2022 
Planpriolista inför 2022, daterad 2021-11-22 
 
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 ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till planprioritering inför 2022. 
 
 
 
KS § 203 
Ks au § 325 KS 2021/533 
 
Utökade borgensåtaganden Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har ingen egen likvid för att täcka stora 
investeringar, utan behöver låna för detta. Medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör och 
Surahammar går i borgen när VMKF behöver låna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Borgensåtaganden VMKF 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att Köpings kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund med 66,4 miljoner kronor under förutsättning att övriga 
medlemskommuner går i borgen för sina delar. 
 
 
 
KS § 204 
Ks au § 329 KS 2020/227 
 
Beslut om justering i Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel 
Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln beslutades 2017-05-29 och sedan dess har 
Coronapandemin ändrat förhållandena för detaljhandeln. Tekniska kontoret föreslogs därför i 
juni 2020 en tillfällig justering av 5§ i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. §5 anger 
tider för försäljning på Centrumtorget i Kolsva samt Stora torget och Hökartorget i Köping. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-18 om tillfälliga justering till och med 2020-10-31. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-15 om tillfälliga justering till och med 2021-10-31. 
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Kommunstyrelsen fattade även beslut om att ge Västra Mälardalens Energi och Miljö AB i 
uppdrag att se över Lokala föreskrifter för torghandel. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tidigare beslutade justeringarna förlängs till dess att 
nya Lokala föreskrifter för torghandel antas. 
 
Beslutsunderlag 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings kommun 
Tjänsteskrivelse - Förlängning av tillfällig justering i Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-18 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-15 
Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings kommun – tillfällig 
justering 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att upphäva gällande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
att besluta om justering i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, att gälla tills vidare 
 
 
 
 
KS § 205 
Ks au § 331 KS 2021/572 
 
Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen  
Räddningstjänsten Mälardalen bildades 1 januari 2021 då Kommunfullmäktige i Arboga, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås beslutade att de två befintliga 
räddningstjänstorganisationerna skulle bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. Ändamålet 
är att kommunalförbundet ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för 
räddningstjänst och andra uppgifter. I samband med detta behöver nu ett nytt 
revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen antas av samtliga medlemskommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen 
Revisionsreglemente Räddningstjänsten Mälardalen 
 
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 ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen fastställs i enlighet med 
förslaget. 
  
att Revisionsreglementet gäller från och med den 1 januari 2022 under förutsättning att 
samtliga medlemskommuner fattar motsvarande beslut. 
 
 
 
KS §206 
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 fjärrpiloten 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 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

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, 
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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 §207 
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 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att införa avgifter för ansökan av schakttillstånd, trafikanordningsplaner samt 
sanktionsavgifter för dessa, i Köpings kommun. 
 
 
 
KS §208 
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 
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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. 
 
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. 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 §209 
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 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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring Kollektivtrafikförvaltningen (KTF), 2021-11-22 
Avsiktsförklaring kollektivtrafikförvaltningen 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

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 §210 
Ks au § 349 KS 2021/550 
 
Ändring investeringsbudget 2021 gällande forum 
Varje år fastställer kommunfullmäktige investeringsramar för samtliga nämnder. Om behov av 
att omfördela dessa medel måste nytt beslut fattas av fullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden 
är ansvarig för underhåll av kommunens verksamhetslokaler och använder investeringsmedel 
för det när större behov finns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Ändring investeringsbudget 2021, 2021-11-30 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förbättra interiören i Forum.  
  
att överföra investeringsmedel motsvarande 200 000 kr från Näringslivsavdelningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för finansiering. 
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KS §211 
Ks au § 350 KS 2021/614 
 
Beslut om rättegångsfullmakter 
Ärendet utgår. 
 
 
 
KS §212 
Ks au § 351 KS 2021/501 
 
Yttrande över revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 
2021-08-31 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB granskat 
kommunens delårsrapport 2021-08-31. Kommunrevisionen har godkänt rapporten vid 
sammanträde den 15 oktober 2021. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att 
uppdra till kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag till yttrande över 
revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Yttrande över revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 
per 2021-08-31, 2021-12-03 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten 
 
 
 
KS §213 
Ks au § 352 KS 2021/546 
 
Yttrande över revisionsrapport Granskning av användning och redovisning av 
erhållna statsbidrag för Covid-19 
Kommunrevisionen har enligt revisionsplanen för 2021 genomfört en granskning av hur 
kommunen redovisat och använt erhållna statsbidrag för Covid-19 samt hur uppkomna 
kostnader på grund av Covid-19 redovisats. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 
2021 att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag till yttrande över 
revisionsrapporten. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 
Datum 

2021-12-09 
Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Yttrande över revisionsrapport Granskning av användning och 
redovisning av erhållna statsbidrag för Covid-19, 2021-11-30 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Proposition  
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att godkänna lämnade svar på revisionsrapporten 
 
 
 
KS § 214 
Anmälan av handlingar 
Protokoll och andra inkomna handlingar redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning inkomna handlingar KS 2021-12-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 
 
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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