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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 
Jonny Clefberg (S), Vice ordförande 
Ola Saaw (M) 
Maria Liljedahl (SD) 
Carl-Inge Westberg (S), tjänstgörande ersättare 

Frånvarande Andreas Trygg 

Övriga deltagande Martin Åkervall, Fastighetsförvaltare, §126 
Maria Söderberg, Upphandlare, §127 
Oskar Jonsson, Utvecklingsstrateg, Kollektivtrafikförvaltningen, §131 
Johanna Åberg Burén, Utvecklingsstrateg, §131 
Christer Nordling, Teknisk chef, Tekniska kontoret 
Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef 
Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningskontoret 
Gun Törnblad, Samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §126  
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§ 124 Val av protokolljusterare  

Beslut 
Maria Liljedahl utses till justerare. 

Förslag till beslut 
• Utse Maria Liljedahl till justerare   
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§ 125 Fastställande av ärendelista  

Beslut 
Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 
Kallelse 2022-04-26 

Förslag till beslut 
• Fastställa ärendelistan  
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§ 126 Överläggning - AFF-avtal och 
budgetkonsekvenser 
Diarienummer: KS 2021/551 
Föredragande: Martin Åkervall 

Beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 

Ärendebeskrivning 
Martin Åkervall, tillförordnad fastighetschef, och Gun Törnblad, 
samhällsbyggnadschef, från Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för vilka 
budgetkonsekvenser ett nytt AFF-avtal ger för samhällsbyggnadsförvaltningen.   
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§ 128 Reservkraft för tillagningskök 
Diarienummer: KS 2022/180 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

• Utföra fördjupande utredning i syfte att skapa projekteringsunderlag som 
möjliggör projektering och framtagande av kompletta handlingar. 

• Utföra installation av nödvändiga delar för att säkerställa 
reservkraftsfunktion i Ullvigymnasiets kök i enlighet med förslaget. 
Förslaget innebär: Inköp, installation av nytt ställverk, ny el fördelning och 
nytt reservkraftsaggreagat. En installation kräver även en fördjupande 
utredning i syfte att projektera utrustningen samt en utredning avseende 
reservgeneratorns placering som kan resultera i behov av bygglov. 

• Beslutet ska verkställas snarast. 
• Finansiering sker genom kommunstyrelsen budgetreserv. 

Ärendebeskrivning 
Köpings kommun saknar i dagsläget reservkraft till något av sina kommunala kök. 
Detta innebär att strömavbrott leder till ett avbrott i matlagningsförmåga i 
kommunen. Vid längre störningar innebär detta ett stort problem med att förse 
sina verksamheter med mat. Ullvigymnasiets kök är ett av kommunens största och 
därmed lämpligaste för denna typ av åtgärd. 

Utifrån Överenskommelser om kommunernas arbete med civilt försvar och 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ska kommunen säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna där livsmedelsförsörjningen är en viktigt del. 

Med bakgrund av detta har kommunstyrelsen beställt en utredning som har 
resulterat i ett förslag om av att bygga till reservkraftsfunktion till Ullvigymnasiets 
kök. Kostnaden uppskattas till minst mellan 1,8–2,4 mkr. Åtgärd enligt förslag 
medför att kommunen kan säkerställa leverans av ca 6000 måltider även vid 
avbrott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
Utredning reservkraftintag/reservkraft för matsalskök 2021-03-31 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
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• Utföra fördjupande utredning i syfte att skapa projekteringsunderlag som 
möjliggör projektering och framtagande av kompletta handlingar. 

• Utföra installation av nödvändiga delar för att säkerställa 
reservkraftsfunktion i Ullvigymnasiets kök i enlighet med förslaget. 
Förslaget innebär: Inköp, installation av nytt ställverk, ny el fördelning och 
nytt reservkraftsaggreagat. En installation kräver även en fördjupande 
utredning i syfte att projektera utrustningen samt en utredning avseende 
reservgeneratorns placering som kan resultera i behov av bygglov. 

• Beslutet ska verkställas snarast. 
• Finansiering sker genom kommunstyrelsen budgetreserv. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att 
så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighethet med 
kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kopia till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen – för verkställande 
Utbildningsförvaltningen - för kännedom 
Vård- och omsorgsförvaltningen – för kännedom  
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§ 129 Flytt av investeringsmedel från kultur- och 
fritidsförvaltningen till VME 
Diarienummer: KS 2022/328 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige 

• Ansvaret för investeringsbudget motsvarande 2 169 tkr flyttas från kultur- 
och fritidsförvaltningen till VME fr.o.m. 1 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige (2021-09-27 § 90) har driftansvaret för samtlig 
allmän platsmark flyttats från kultur- och fritidsförvaltningen till VME. Beslutet 
berör ett antal anläggningar där förvaltningen erhållit investeringsmedel för 
pågående och planerade renoveringar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

• Ansvaret för investeringsbudget motsvarande 2 169 tkr flyttas från kultur- 
och fritidsförvaltningen till VME fr.o.m. 1 juni 2022. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att 
så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighethet med förslaget.  

Kopia till 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
Kultur- och fritidsförvaltningen  
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§ 130 Flytt av investeringsmedel för Syltabron från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen till VME 
Diarienummer: KS 2022/322 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar följande förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

• Ansvaret för investeringsbudget för Syltabron motsvarande 2 950 tkr 
flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till VME fr.o.m. 1 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit medel för att investera i en ny bro över 
Kölstaån vid kolonilotterna utanför Sylta. Förvaltningens markenhet har bekostat 
en inspektion av den befintliga bron och några tillfälliga förstärkningsåtgärder.  Då 
VME nu är väghållare är det lämpligt att VME också blir ansvarigt för projektet. 
För att kunna bekosta arbetet med att byta ut bron är det nödvändigt att VME har 
budgetansvar för investeringsmedlet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  

• Ansvaret för investeringsbudget för Syltabron motsvarande 2 950 tkr 
flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till VME fr.o.m. 1 maj 2022. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan följa förslaget till beslut och finner att 
så är fallet. Arbetsutskottet beslutar i enlighethet med förslaget.  

Kopia till 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 131 Informationsärende - Översyn principer för 
planering och finansiering av kollektivtrafik i 
Västmanlands län 
Diarienummer: KS 2022/316 
Föredragande: Oskar Jonsson, Region Västmanland, Kollentivtrafikförvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
Oskar Jonsson, utvecklingsstrateg Kollektivtrafikförvaltningen, informerar om 
översyn av principer för planering och finansiering av kollektivtrafiken i 
Västmanlands län.  

Beslutsunderlag 
Remiss planeringsprinciper 
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