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Datum 

2021-11-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-11-23 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-11-23 Datum för  
anslags nedtagande  

2021-12-16 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset kl 09.00 – 10.30 

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 
Tove Svensk personalchef, §330 
Petra Thyberg HR-specialist, §330 
Christer Nordling teknisk chef, §332- 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, § 333-336 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, §333-336 
John Andersson fastighetsförvaltare, §333 
Niclas Persson sekreterare 

  
Jonny Clefberg 

 
Paragraf   330-336 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2021-11-23 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................   
Niclas Persson 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................  
Annika Duàn 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Jonny Clefberg 
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Ks au § 330 
 
Informationsärende - Puls- och chefsenkäten 
Föredragande är konsult från Springlife tillsammans med personalchef och HR-
specialist som redogör för resultatet årets Puls- och chefsenkät och ärendet 
överläggs. 
 
Beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar  
att notera informationen 
 
 
 
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 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 au § 332 KS 2021/579 
 
Höststämma i Västmanlands läns luftvårdsförbund 
Medlemmarna har kallats till höststämma fredagen den 10 december 2021. På stämman 
behandlas ärenden rörande att införa en tjänst som sekreterare för förbundet, att anlita 
konsulter samt att genomföra en forskningsstudie kopplat till luftkvalitetssystemet (EDB). 
Kommunens ombud vid förbundets stämmor under 2021 är Eivor Valcic (S) med Ola 
Saaw (M) som ersättare. 
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Beslutsunderlag 
Kallelse till Höststämma för Västmanlands läns luftvårdsförbund 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

att ombuden vid stämman företräda kommunens intressen på bästa sätt, med 
medskicket att inte göra ekonomiska utfästelser från kommunens sida. 
 
 
 
Ks au § 333  KS 2018/628 
 
Överläggning - Ev fördyrning anpassning Scheeleskolan 
Föredragande är kommunens nya fastighetsförvaltare som redogör för projektet 
rörande om- och tillbyggnad av Scheeleskolan som kan bli dyrare än budgeterat 
och ärendet överläggs. 
 
 
 
Ks au § 334  KS 2021/490 
 
Överläggning - Information Bodil 2 
Föredragande är samhällsbyggnadschefen tillsammans med mark- och 
exploateringschefen som redogör för dialogen med Köping Hotellfastighet AB 
och moderbolag rörande fastigheten Bodil 2 och ärendet överläggs. 
 
 
 
Ks au § 335 
 
Överläggning - Information om Norsabäckens dikningsärende 
Föredragande är samhällsbyggnadschefen tillsammans med mark- och 
exploateringschefen som redogör för ärendet rörande Norsabäckens 
dikningsärende som ger förutsättningar för exploatering i området och ärendet 
överläggs. 
 
 
 
Ks au § 336 
 
Överläggning - Lägesbild Hake 3 
Föredragande är samhällsbyggnadschefen tillsammans med mark- och 
exploateringschefen som redogör för ärendet rörande ”Hake 3” och ärendet 
överläggs. 
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