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Datum 

2021-12-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-12-21 
Datum för anslags 
uppsättande 

Datum för  
anslags nedtagande 

2022-01-24

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 

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

Plats och tid Digitalt, via Teams kl 08.30 – 10.50 

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

Övriga deltagande Sara Schelin kommunchef 
Annelie Pettersson ekonomichef 
Karin Sandborgh Taylor kanslichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Joshua Bender gatu- och parkchef, §362 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, §366-§368 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, §366-§367 
Anita Iversen planchef, §366-§368 
Erik Holmberg planhandläggare. §368 
Niclas Persson sekreterare 

Jonny Clefberg Paragraf   361-369 

Justeringens tid och 
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Köping, Rådhuset, 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ................................................................ 
Niclas Persson 

Ordförande 
 ................................................................ 
Annika Duàn 

Justerande 
 ................................................................ 
Jonny Clefberg 
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2022-01-03
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Ks au § 361  
 
Överläggning – Hamnen och nationella transport infrastrukturplanen 
Föredragande är teknisk chef som föredrar ärendet rörande nationella 
transportinfrastrukturplanen och nödvändiga investeringar kopplat till hamnverksamhet. 
 
 
 
Ks au § 362  KS 2021/638  
 
Överläggning – Kröcklingebron  
Föredragande är teknisk chef och gatu- och parkchef som redogör för ärendet om 
Kröcklingebron och behovet av ett nytt inriktningsbeslut. 
 
 
 
Ks au § 363 KS 2021/263 
 
Parkeringssituationen i Köpings tätort  
Under våren 2021 föreslog Västra Mälardalens Energi och Miljö AB att tidigare beslut 
om tillåten parkering i upp till sju dygn på Viktoriagatan, del av Borgmästaregatan och 
Hushagen 1:1 skulle upphävas samt ersättas av nytt beslut om 24-timmarsparkering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till VME AB för bredare 
redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort. Under hösten tog VME fram ett 
dokument, Redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort, bestående av en 
kortare rapport om övergripande ansvar, principer och lagar för parkeringar, följt av en 
redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort. VME föreslog ett antal ändringar 
till tidsregleringen av parkeringar på Viktoriagatan, Borgmästaregatan, Rådmansgatan, 
Rudbeckiusgatan samt fastigheten Hushagen 1:1. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2021-12-07 till VME AB i 
syfte att ha kvar några centrala 7-dygnsparkeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Parkeringssituationen i Köpings tätort, 2021-12-15 
Redovisning av parkeringssituationen i Köpings tätort, 2021-11-19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att Västra Mälardalens Energi och Miljö AB får i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en parkeringsstrategi och parkeringsnorm för 
Köpings kommun. 
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Ks au § 364 KS 2021/623 
 
Remiss - Länstransportplan 2022-2033 
Region Västmanland har fått regeringens uppdrag att för Västmanlands län ta fram ett 
förslag till en länstransportplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. 
Förslaget till länstransportplan har tagits fram genom samverkan med länets kommuner 
och berörda myndigheter. Länstransportplanen omfattar en tolvårsperiod och revideras vart 
fjärde år. Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets transport-
infrastruktur. Syftet med länstransportplanen är att samlat beskriva hur medlen för 
transportinfrastrukturen ska användas för att främja en positiv regional utveckling i länet 
och hur medlen ska bidra till uppfyllande av regionala och transportpolitiska mål. 
Fördelning av medel under planperioden visar länets prioriteringar för en hållbar regional 
tillväxt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Förslag till yttrande på Länstransportplan för regional infrastruktur i 
Västmanlands län 2022-2033, 2021-12-12 
Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2022-2033 
Remissversion av Hållbarhetsbedömning för länstransportplan Västmanland 2022–2033 
Svar på remiss - Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands 
län 2022-2033 
Yttrande - Begäran av underlag för kommande trafikförsörjningsprogram och 
länstransportplan för Västmanlands län. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att Köpings kommuns yttrande över Länstransportplan för regional transport-
infrastruktur i Västmanlands län 2022-2033 fastställs och översänds till Region 
Västmanland. 
 
 
 
Ks au § 365 KS 2021/175 
 
Medborgarförslag – Cykel- och skateboardpark 
IngMarie Östling har lämnat ett medborgarförslag om att bygga en cykel- och 
skateboardpark i Kolsva. I medborgarförslaget framgår att en cykel- och skateboardpark 
skulle ge ungdomar något att ägna sig åt på kvällar, helger och lov. Placeringen föreslås 
där man tidigare haft baracker placerade för förskoleverksamhet, vid Odensvivägen 4 – 6. 
  
Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till kultur- och folkhälso-
förvaltningen som har inkommit med tjänstemannayttrande. I yttrandet framgår att 
ungdomsfullmäktige har tillfrågats i ärendet och att de ställer sig positiva till förslaget då 
det skapar förutsättningar till ökad fysisk aktivitet och bidrar till en meningsfull fritid. 
Köpings skatehall är högt belastad vilket visar på att intresset för skate och cykel är stort. 
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Kostnaden för anläggning av cykel-och skatepark beror på val av utförande och vilken 
markberedning som behöver göras på området. I yttrandet framgår att en större skatepark i 
betong kostar 7,2 Mkr och en anläggning med träramper kostar ca. 3,6 Mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag – cykel och skateboardpark i Kolsva, 2021-
12-16 
Medborgarförslag – Cykel och skateboardpark i Kolsva 
Tjänstemannayttrande över medborgarförslag – Cykel och skateboardpark i Kolsva 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande. 
 
 
 
Ks au § 366  
 
Överläggning – Etableringsförfrågningar 
Föredragande är förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
mark- och exploateringschef som föredrar aktuella etableringsförfrågningar. 
 
 
 
Ks au § 367  
 
Överläggning - Information om kontakter med ägare till Matrosen 1 och 
Sjötullen 6:12 
Föredragande är planchef tillsammans med förvaltningschef för samhällsbyggnads-
förvaltningen samt mark- och exploateringschef som föredrar dialog med fastighetsägare 
som berörs av järnvägsreservat och översvämningskartering. 
 
 
 
Ks au § 368  
 
Överläggning - Samråd vindkraft 
Föredragande är planhandläggare tillsammans med planchef samt förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen som föredrar aktuellt samrådsärende gällande vindkraft. 
 
 
 
Ks au § 369  
 
Överläggning - Planuppdrag Stenyxan 3 m.fl (Nyckelbergsskolan) 
Ärendet utgår. 
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