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§ 258 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Ola Saaw (M) väljs som justerare. 

Förslag till beslut 

• Välja Ola Saaw (M) som justerare.  
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§ 259 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs med tillägg av punkterna Motion angående omtag av det 

kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand"(M) och Budget 2023. 

Beslutsunderlag 

Ärendelistan 2022-09-21 

Förslag till beslut 

• Fastställa ärendelistan. 

Yrkanden 

Ola Saaw (M) föreslår tillägg av punkten Motion angående omtag av det 

kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand"(M) och Ordföranden 

föreslår tillägg av punkten Budget 2023. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om ärendelistan kan fastställas med dessa två tillägg. Ordföranden 

finner att så är fallet och att ärendelistan fastställs med dessa tillägg.  
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§ 260 Information om flytten till Glasgatan 20 
Föredragande: Sofie Åström 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Sofie Åström, kommunikationschef, informerar om flytten från Rådhuset till 

Glasgatan 20.  
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§ 261 Planbesked och planuppdrag Tunadal 9 m.fl. 
Diarienummer: KS 2022/605 

Föredragande: Anita Iversen 

Beslut 

1. Positivt planbesked ges. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta detaljplan för 

fastighet del av Tunadal 9 m.fl. i syfte att planlägga för utbyggnad av 

trygghetsboende 

Beslut fattas med stöd av punkt L1 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Köpings bostads AB har inkommit med en begäran om planbesked. De önskar  

möjlighet att bygga tre nya byggnader för trygghetsbostäder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges för två  

nya byggnader mot Tunadalsgatan. Utförligare bedömning finns i skrivelse om  

planbesked daterad 2022-07-13.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att beslutet om planuppdrag är av icke  

principiell karaktär och därför bör kunna fattas på delegation av  

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om planbesked, 2022-07-13 

Ansökan om planbesked, 2022-04-20 

Planbesked Tunadal missiv, 2022-09-01 

Förslag till beslut 

• Ge positivt planbesked 

• samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 

för fastighet del av Tunadal 9 m.fl. i syfte att planlägga för utbyggnad av 

trygghetsboende 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 262 Planuppdrag Alvesta 2:10 m.fl. 
Diarienummer: KS 2022/604 

Föredragande: Anita Iversen 

Beslut 

Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplan PL 158, Alvesta 2:10 

m.fl. i syfte att möjliggöra en enskild men gemensam avloppsanläggning. 

Beslut fattas med stöd av punkt L1 i kommunstyrelsens delegationsordning.  

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägare i Alvik har tagit kontakt med miljöenheten för att de vill anordna 

en enskild men gemensam VA-lösning. Gällande detaljplan har hindrande 

bestämmelser för detta. 

Kommunens VA-grupp ser positivt på fastighetsägarnas initiativ till gemensam 

VA-lösning då det är i linje med kommunens VA-plan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att detaljplan PL 158, Alvesta 2:10 

m.fl. bör ändras så att avloppsanläggning blir tillåten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att beslutet om planuppdrag är av icke 

principiell karaktär och därför bör kunna fattas på delegation av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om planuppdrag, 2022-07-01 

Planuppdrag Alvesta - missiv, 2022-09-02 

Förslag till beslut 

• Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplan PL 158, 

Alvesta 2:10 m.fl. i syfte att möjliggöra en enskild men gemensam 

avloppsanläggning 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 263 Svar på motion - Vindkraft i Köpings kommun 
(L)  
Diarienummer: KS 2021/482 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen ska anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Liberalernas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med förslag att Köpings 

kommun tar fram ny vindkraftspolicy, vindbruksplan, reviderar sin klimat- och 

energistrategi samt åberopa försiktighetsprincipen och därmed neka kommunal 

tillstyrkan av initiativ till industriell vindkraft i Köpings kommun tills 

vindbruksplan och vindkraftspolicy är framtagen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Vindkraft i Köpings kommun (L), 2021-09-27 

Yttrande gällande motion om vindkraft, 2022-09-19 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen ska anses besvarad.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 264 Svar på motion - Blodgivning på betald 
arbetstid (SD) 
Diarienummer: KS 2021/102 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 

avseende möjlighet för medarbetare att lämna blod på betald arbetstid samt att 

arbetsgivaren ska uppmuntra till att bli blodgivare.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för yttrande. 

 

Under pandemin lämnade färre personer blod vilket medför att kostnaderna för 

blod blir stora för sjukhusen då Sveriges sjukvård behöver en påse blod per minut, 

dygnet runt, året om.  

Möjlighet att lämna blod har den som är mellan 18 och 60 år gammal och är fullt 

frisk. Som mest kan en person ge blod 4 gånger per år och besöket på blodbussen 

tar ca 30 – 45 minuter.  

Förslaget kan jämföras med det erbjudande Köpings kommun ger alla ordinarie 

medarbetare, månadsavlönade vikarier samt timavlönade på schema att vaccinera 

sig mot covid-19 på betald arbetstid. Att på betald arbetstid erbjudas att ge blod 

liksom att vaccinera sig mot covid-19 är båda av stort samhällsintresse.  

Beslutsunderlag 

Motion, blodgivning på betald arbetstid för anställda i Köpings kommun (SD), 

2021-03-09 

Tjänsteskrivelse – yttrande 2022-08-09 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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Motionen bifalls.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

  

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 265 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i 
Kolsva  
Diarienummer: KS 2020/5 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås.  

Ärendebeskrivning 

Anita Enlund har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att, när 

förskolan Lodjuret i Kolsva avvecklas, behålla stängselnätet så att platsen kan 

fungera som en inhägnad hundrastgård. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarförslaget till 

behandling samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au § 18) beslutade 2020-01-14 att remittera 

medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bl.a. skrivit i sitt yttrande att förskolemodulen 

Lokatten på fastigheten Bergtorpet 1:25 i Kolsva har avvecklats. Marken ska 

återställas och stängslet ska tas bort. Marken där förskolemodulen varit belägen är 

planlagd som kvartersmark. Den lämpligaste platsen att uppföra en hundrastgård 

på är på mark som är planlagd som allmän plats, parkmark.  

Platsen där modulen stod ligger mellan en lekplats och Bergtorpets förskola. 

Omkringliggande förskolor nyttjar den befintliga lekplatsen i sin verksamhet. Då 

den föreslagna platsen ligger nära bostadsområden finns risk för buller i form av 

hundskall. Detta kan upplevas som en olägenhet för boende. Vid uppförande av 

en hundrastgård bör dessa planeras med avstånd till boende.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Kolsva, 2019-12-09 

Yttrande hundrastgård i Kolsva, 2022-08-16 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 
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Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås.  

  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 266 Svar på motion - truckstop längs E18 vid 
Köping (KD) 
Diarienummer: KS 2022/230 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.   

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har via Anna-Carin Ragnarsson, Salah Rasho, Per Norin och 

Kenth Lucas lämnat in en motion för yttrande gällande truckstop längs E18 vid 

Köping. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till  

samhällsbyggnadsförvaltningen som har inkommit med svar.  

Yttrandet har beretts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid insamling av 

information  

har samtal förts med bland andra Västerås stad, Håbo kommun (Bålsta), Arver i  

Västerås, Rasta, Himmeta åkeri, Tibnor, Polismyndigheten samt VME.  

Bedömningen är att samhällsbyggnadsförvaltningen närmare bör undersöka 

förutsättningarna för ett truckstop inför en framtida detaljplanering av 

verksamhetsmark i området Ullvi-Vallby. Förare av tung trafik samt aktörer som 

driver omkringliggande väganläggningar vittnar om att det kan vara svårt för 

förarna att planera sin körning gällande exempelvis dygnsvila då lämpliga 

uppställningsplatser ofta är fullbelagda. 

En framtida utveckling av verksamhetsmark i området Ullvi-Vallby skulle, med sitt 

strategiska läge intill E18 och Ängbyleden, kunna resultera i ökade transporter till 

kommunen och ett ännu större behov av ändamålsenliga uppställningsplatser. 

Detaljplanen skulle kunna möjliggöra för en alternativ användning av marken som 

exempelvis verksamhetsmark för att ta höjd för ändrade behov av den här typen 

av anläggning. 

Beslutsunderlag 

Motion - Truckstop längs E18 vid Köping (KD), 2022+-03-18 

Yttrande motion - Truckstop längs E18 i Köping (KD), 2022-08-26 
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls.   

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 267 Motion angående omtag av det kommunala 
verksamhetsområdet vid "Norr 
Mälarstrand"(M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

Beslut 

Ärendet Motion angående omtag av det kommunala verksamhetsområdet vid 

"Norr Mälarstrand"(M) tas upp på kommande arbetsutskott för beslut om 

återtagande av remittering från VME.  

Yrkanden 

Ola Saaw (M) yrkar att denna motion ska tas upp för behandling vid 

nästkommande sammanträde för återkallande av remittering till VME.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar om 

arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är 

fallet.   
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§ 268 Uppdrag om framtagande av förslag till 
ytterligare effektiviseringar/besparingar inför 
2023 
Diarienummer: KS 2022/594 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Nämnderna uppdras att ta fram förslag till besparing/effektiviseringar om 

ytterligare 1,5 % på driftbudgeten. 

2. Förslagen ska överlämnas till kommunledningsförvaltningen för 

presentation till KSAU den 1 november.  

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har tidigare fått i uppdrag att komma med förslag på effektiviseringar 

om 0,5 % av driftbudgeten och redovisa det vid kommunstyrelsens 

budgetberedning den 7 oktober 2022. Utifrån det ekonomiska läget och de pris- 

och kostnadsökningar som sker avseende exempelvis bränsle, energi och kost 

behöver kommunstyrelsen vidta ytterligare åtgärder inför 2023 för en ekonomi i 

balans.   

Då ärendet är brådskande och kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas, 

fattas slutgiltigt beslut av kommunstyrelsens ordförande på delegation. 

Yrkanden 

Arbetsutskottet föreslår gemensamt att uppdra till nämnderna att ta fram förslag 

till besparingar och effektiviseringar om ytterligare 1,5 % på driftbudgeten. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet.  


