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Protokoll styrelsemöte Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

Plats:  Konferensrum Dammen, Kristinelundsvägen 4 

Tid:  Onsdagen den 26 oktober 2022, kl:09:00 

 

Beslutande:  Elizabeth Salomonsson ordförande 

Ola Saaw  vice ordförande 

Annika Duàn  ledamot 

Andreas Trygg ledamot 

Maria Liljedahl ledamot  

 

Övriga närvarande: Carl-Inge Westberg  suppleant 

Ivan Czitrom   suppleant 

Christer Nordling VD 

  Fredrika Söderman Sekreterare 

  Joshua Bender  Gatu- och parkchef 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat. 

 

§2 Protokolljusterare 

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Maria Liljedahl. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

 

§4 Protokoll föregående möte 

Protokoll 2022-09-21, ordinarie styrelsemöte, lades till handlingarna. 
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§5 Information gatu- och parkverksamhet 
Gatu/Parkchefen berättade om verksamheten där man, förutom skötsel av 
gator och parker, bland annat utvecklar Köpings kommuns allmän 
platsmark, handlägger trafikåtgärder och schakttillstånd, sköter 
utbetalning av bidrag till enskilda vägar och samarbetar med polisen 
angående otrygga platser och fortkörning. 

Verksamheten har fått mycket väl godkänt i kundnöjdhetsundersökning 
2022. Vilket innebär att VME är bäst inom gata/park i Sverige. 

 

Styrelsen beslutade 

att notera informationen. 

 

§6 Ekonomi 
Rapport 9 månader 

VME visar ett positivt resultat för perioden och har en ekonomi i balans. De 
finansiella kostnaderna är högre i alla verksamheter och det beror bland 
annat på högre ränta och borgensavgift. För fjärrvärmeverksamheten 
beror det positiva resultatet bland annat på lägre kostnader för personal 
och avskrivningar. VA-verksamheten gör ett marginellt sämre resultat än 
budgeterat på månaden som förutom finansiella kostnader beror på högre 
kostnader för kemikalier. Både driften och gata/park går bättre än 
budgeterat. Resultatet beror på lägre personalkostnader och lägre 
kostnader för entreprenader gällande gatubelysningen och 
asfalteringsarbeten. 

 

Styrelsen beslutade 

att godkänna den ekonomiska rapporten. 

 

Effektiviseringar 1,5% budget 2023 

VME ska lämna förslag på effektiviseringar på 0,5% av sin budget under 
2023 vilket är 251 tkr, därutöver ska även förslag på besparing på 1,5% 
göras, vilket motsvarar 754 tkr. Förslagen som lämnas in till 
kommunstyrelsen är: 

• Temporär återgång till standarddiesel som drivmedel. 
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• Maskinsopning centrum Köping. 

• Minskad helgstädning. 

• Minskad ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. 

• Minska städning på allmänna bad. 

• Minska planteringar. 

• Minska vinterberedskapen. 

• Minska intervallen av vägmarkeringsmålning. 

• Effektivare gräsklippning. 

• Minskad kostnad hemsidan. 

 

Styrelsen beslutade 

att godkänna förslagen. 

 

§7 Driftläget VME 

Fjärrvärme verksamhet 

Verksamheten har ett stabilt läge i produktionen. Spillvärmeleveranserna 
har tagit lite fart och börjar närma sig fjolårets rekordnivåer. VME har kört 
både flispannor och pelletspannor i olika omgångar för att möta upp de 
varierande spillvärmeleveranserna, något som är lite ovanligt för den här 
årstiden och som påverkar resultatet en del.  

Inkommer många förfrågningar om nyanslutningar till fjärrvärmenätet. I 
dagsläget har VME långt fler förfrågningar om anslutningar än vad som 
kommer att kunna hanteras innan årsskiftet. Det gör att kommande 
anslutningar hamnar på 2023. Under veckan genomförs kunddialoger i 
Arboga och Köping. 

Gällande projekt arbetar fjärrvärme med att: 

• färdigställa Theodordals gata. 

• täta två läckor på Skogsbrynsskolan och Nyckelbergsvägen. 

VA verksamhet 
I VA-verksamheten är det normal drift. Planerar inför miljöcertifiering samt 
arbetar med säkerhetsskyddsanalys för dricksvattenverksamheten. 
Pågående större projekt är: 
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• Ledningsnät på Andvägen pågår och beräknas vara klart efter 
årsskiftet. 

• Vattenläcka vid Karlsdalsgatan och där förorening har påträffats. En 
utredning har startats för att se varifrån föroreningen kommer. 

 

Styrelsen beslutade 

att notera informationen. 

 

§8 Projekt 

Ullvi ängar 

Projektering fortskrider men VME vet ej när detaljplanen blir klar. Det 
innebär att vi befarar att vi ej kan bygga 2023 då VME nu fastställer 
arbetsprogram för nästa år. 

Försäljaren 2, 3 och 5 

Utredning och förprojektering av området pågår gällande 
dagvattenhantering och att bistå i framtagandet av detaljplan. 

Skogsleden 2 

Granskar utredningar vad gäller geoteknik och dagvatten för Skogsleden 
etapp 2 detaljplan. 

FJV projekt 2022 

• Det stora reinvesteringsprojektet med ett nytt elfilter till 
värmeverket i Arboga pågår.  

• Under sommaren har styrsystemet för pannor och pumpar i Arboga 
etappvis börjat att bytas ut.  

Norr mälarstrand 

Ny entreprenör har upphandlats och projektering och planering påbörjas 
under 2022, byggstart beräknas till 2023 med driftsättning 2024 
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VA projekt  

För följande projekt pågår en projektering: 

• Ullvi ängar. 

• Ullviforsen. 

• Bålsta. 

• Bredablicksvägen. 

• Vattenskyddsområde med föreskrifter för Köping. 

 

Styrelsen beslutade 

att notera informationen. 

 
§9 Övriga frågor 

Information anslutningsavgifter FJV 

Anslutningsavgiften för att ansluta fjärrvärme i småhus med värmeväxlare 
och installation är 50 000 kr inklusive moms och där ingår ledningsdragning 
från anslutningspunkt till husvägg mad max 15 meter. Därefter kostar varje 
meter 2 500 kr inklusive moms. 

Solcellsparker 

En förstudie pågår för att bland annat få fram en lönsamhetskalkyl, 
inkopplingsmöjligheter samt kabelvägar. 

Plagazi 

Det har skett ett myndighetsamråd och ett allmänt samråd. Det är nu 
Plagazi som håller i arbetet och tar fram en miljökonsekvensbeskrivning 
som ska skickas till Länsstyrelsen för beslut. 

 

Styrelsen beslutade 

att notera informationen 
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§10 Avslutning av mötet 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
Nästa möte 

2022-12-01 

 

 

Vid protokollet 2022-10-26 

 

_________________________ 

Fredrika Söderman 

 

Justeras 

 

_________________________ _________________________ 

Elizabeth Salomonsson, ordf Maria Liljedahl 

 

 

Fastställelse av kommande styrelsemöten 2022 

Datum Årshjul Lokal Tidpunkt 

2022-12-01 Verksamhetsplan 

Styrelsens arbetsordning 

Internkontrollpunkter 2023 

Mästaregatan 13.15-16.00 

 

 


