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ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-01-18 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-01-18 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-02-08 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 

Plats och tid Digitalt, via Teams kl 09.00 – 09.50 

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 
Anita Iversen planchef, §14-§19 
Niclas Persson sekreterare 

  
Andreas Trygg 
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Ks au § 11 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslutsunderlag 
Ärendelista, 2022-01-12 
 
Beslut 
 

att lägga till en ny punkt om informationsärende – aktuellt covid-läge. 
  
att ärendelistan fastställs 
 
 
 
Ks au § 12  KS 2021/641  
 
Överläggning – Nationella infrastrukturplan 2022 
Föredragande är teknisk chef tillika VD för VME som redogör för ärendet om nationella 
infrastrukturplanen 2022 med fokus på påverkansarbete att inkludera Hjulstabron i planen.  
 
 
 
Ks au § 13 KS 2021/409 
 
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS period 4, t.o.m 31 okt 
Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader. Ärendet rör ej verkställda beslut 
enligt 4kap 1§ och rapportering enligt 16kap 6f§ SoL 2021 period 4 samt ej verkställda 
beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2021 period 4. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport – ej verkställda beslut, 2021-11-01 
Protokollsutdrag – Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24, §60  
 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

att notera informationen till protokollet. 
 
 
 
Ks au § 14 KS 2022/62 
 
Ändrad inriktning för planuppdrag dnr:378/2020 för fastighet Innerstaden 
1:48 med flera i Köpings tätort, Köpings kommun 
Enligt nuvarande uppdrag ska planläggning ske genom ändring av detaljplan. Ändrade 
förutsättningar på platsen öppnar upp för att marken även kan prövas för bostäder genom 
att ta fram en ny detaljplan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-01-11 
Planuppdrag, daterad 2021-11-24 
 
Beslut 
 

att ändra inriktning för planuppdrag, dnr: 378/2020, för att möjliggöra att planläggning 
kan ske genom ny detaljplan. 
 
samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan utifrån ändrad 
inriktning. 
 
 
 
Ks au § 15 KS 2022/63 
 
Ändrad inriktning för planuppdrag dnr: 281/2020 för fastighet Manhem 15 i 
Köpings tätort, Köpings kommun 
Nuvarande ägare för fastighet Manhem 15 önskar ändra fokus på planuppdrag med dnr: 
281/2020. Avsikten med att ta fram en ny detaljplan blir nu att tillåta fler användningar i 
befintlig byggnad i stället för att bygga på en tredje våning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-01-10 
Planuppdrag, daterad 2021-11-23 
 
Beslut 
 

att ändra inriktning för planuppdrag, dnr: 281/2020 för att kunna tillåta fler 
användningar i befintlig byggnad 
 
samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan utifrån ändrad 
inriktning. 
 
 
 
Ks au § 16 KS 2022/60 
 
Förnyelse av planuppdrag för detaljplan del av Skoftesta 4:2 m.fl. (Vallby) i 
Köping, Köpings kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft ett vilande uppdrag från 2014 som gäller planering 
av området Ullvi-Vallby. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer planuppdraget 
inaktuellt i vissa avseenden. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar därför att avsluta det 
vilande uppdraget och starta ett nytt detaljplaneuppdrag för verksamheter i närheten av 
E18. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-01-10 
Planuppdrag, daterad 2021-12-17 
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Beslut 
 

att avsluta det vilande planuppdraget 3/2014 för planering av verksamheter och 
bostäder i Vallby-Ullvi i södra delen av Köpings tätort, Köpings kommun 
 
samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Skoftesta 4:2 m.fl. i syfte att möjliggöra verksamheter i närheten av E18. 
 
 
 
Ks au § 17 KS 2022/65 
 
Planuppdrag för del av fastighet Köpings-Ullvi 6:1 (Skogsledens förlängning 
etapp 2) i Köpings tätort, Köpings kommun 
Flera äldre planuppdrag finns för området. År 2016 förnyades planuppdraget för 
Skogledens förlängning och en detaljplan arbetades fram för östra delen av 
utbyggnadsområde Skogsledens förlängning (etapp 1). Den västra delen av 
utbyggnadsområde Skogsledens förlängning (etapp 2) saknar detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-01-10 
Planuppdrag, daterad 2021-12-30 
 
Beslut 
 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastighet 
Köpings-Ullvi 6:1 i syfte att möjliggöra för bostadsbebyggande i form av småhus och 
eventuellt flerbostadshus. 
 
 
 
Ks au § 18 KS 2022/61 
 
Planuppdrag för del av fastighet Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) i Köpings 
tätort, Köpings kommun 
IKW-stugan ägs av IK Westmannia som hyr marken av kommunen. I gällande detaljplan 
är området planlagt som naturmark. För att ge området en mer ändamålsenlig användning 
och möjliggöra utveckling av verksamheten behöver en ny detaljplan tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-01-10 
Planuppdrag, daterad 2021-12-30 
 
Beslut 
 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastighet 
Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) i Köpings tätort, Köpings kommun i syfte att ge området 
en ändamålsenlig användning som möjliggör IKW-stugan som samlingslokal. 
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Ks au § 19 KS 2022/64 
 
Planuppdrag för fastighet Stenyxan 3 m.fl. i Köpings tätort, Köpings 
kommun 
Lokalrevision 2020 för utbildningsnämnden bedömde Nyckelbergsskolan vara i så pass 
dåligt skick att en permanent ersättning krävs. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i juni 
2021 ett inriktningsbeslut att bygga ny grundskola F-6 med grundsärskola integrerad på 
fastigheten Stenyxan 3 för ett behov om totalt ca 470 elever. En förstudie har därefter tagits 
fram under hösten 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-01-10 
Planuppdrag, daterad 2022-01-10 
 
Beslut 
 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Stenyxan 3 m.fl. i syfte att möjliggöra en ny skolbyggnad i tre våningar. 
 
 
 
Ks au § 20 KS 2022/56 
 
Informationsärende – Aktuellt covid-läge 
En kraftig ökning av antal smittade i kommunen med väldigt höga nivåer. All verksamhet 
är igång och fungerar relativt väl. Inom skolan sker en nästan daglig avstämning med 
smittskyddet. Fritids har stora problem med personalförsörjning. Det finns ett dilemma 
med att eventuellt behöva stänga skolor och förskolor då föräldrar tvingas vara hemma från 
sina arbeten. Kommunen förbereder sig på att de kommande veckorna blir tuffa sett till 
personalsituationen. 
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