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Datum 

2021-12-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-12-14 Datum för  
anslags nedtagande  

2022-01- 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

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

 

Plats och tid Digitalt, via Teams kl 09.00 – 10.40 

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 
Thomas Karlsson förvaltningschef, §353-354 
Anna Ulfves rektor, §353 
Boki Vojvodic konsult, §354 
Kristian Henninge konsult, §354 
Gun Törnblad samhällsbyggnadschef, §355-§358 
Anita Iversen planchef, §355-§358 
Mikael Norman mark- och exploateringschef, §355-§356 
Martin Åkervall förvaltare, §355-§356 
Tove Svensk personalchef, §359 
Niclas Persson sekreterare 

  
Maria Liljedahl 

 
Paragraf   353-359 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2021-12-14 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

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

 
 

Ordförande 

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

 
 

Justerande 

 
 ................................................................  
Maria Liljedahl 
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Ks au § 353  
 
Information - Ullvigymnasiet  
Föredragande är förvaltningschef för utbildningsförvaltningen tillsammans med rektor som 
berättar om arbetet på Ullvigymnasiet. 
 
 
 
Ks au § 354  KS 2018/628  
 
Information - Nyckelbergsskolan  
Föredragande är konsulter från Norem i roller som lokalstrateg och projektledare som 
redogör för ärendet om renovering av Nyckelbergsskolan. 
 
 
 
Ks au § 355 KS 2021/226 
 
Tillgänglighetsanpassning Scheeleskolan omfördelning av 
investeringsmedel  
Att tillgänglighetsanpassa delar av Scheeleskolan har blivit dyrare än budgeterat. Detta 
beror till stor del på de stora kostnadsökningar som har skett på byggmaterial under året. 
För att finansiera underskottet föreslås att omfördela medel i samhällsbyggnads-
förvaltningens investeringsbudget för fastighet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Tillgänglighetsanpassning Scheeleskolan omfördelning av 
investeringsmedel 
Sammanställning nödvändiga åtgärder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att omfördela 749.000 kr inom samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för 
att finansiera de ökade kostnaderna. 
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Ks au § 356 KS 2020/627 
 
Tillägg avsiktsförklaring MEAG AB  
I enlighet med 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen är ärendet sekretessbelagt med hänsyn 
till 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 
 
Ks au § 357 KS 2020/615 
 
Tilldelningsbeslut - Upphandling Termisk behandling, område Grönsiskan 
35 
Köpings kommun har genom denna upphandling upphandlat saneringsåtgärder för att 
åtgärda de risker som finns med påvisade klorerade alifater (CVOC) inom fastigheten 
Grönsiskan 35. Saneringen ska genomföras in-situ med termisk behandling av utpekat 
område. I entreprenaden ska det även ingå erforderlig kontrollprovtagning för att redovisa 
att åtgärdsmålen har uppnåtts. 
 
En särskild projektorganisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och 
kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen består av representanter från 
Köpings kommun och Västra Mälardalens Kommunalförbund samt extern konsult. 
Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera 
inkomna anbud 
 
Denna upphandling har genomförts som en förenklad upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling, SFS 2016:1145. Vid anbudstidens utgång den 2021-12-01 hade fyra (4) 
anbud inkommit. Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts enligt 
upphandlingsdokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag – Upphandling termisk behandling, område Grönsiskan 35 
 
Beslut 
Enligt projektorganisationens förslag beslutar arbetsutskottet 
 

att antaga Krüger A/S som entreprenör för Termisk behandling av fastighet Grönsiskan 
35. 
  
att Samhällsbyggnadschefen får teckna avtal med antagen entreprenör. 
  
samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 
 
 
Ks au § 358 KS 2021/196 
 
Tjänsteman i beredskap - uppdatering av ersättningsnivåer 
Vid en händelse förväntar sig myndigheter och andra aktörer att Köpings kommun ska ha 
en tillförlitlig kontaktväg in i kommunen dygnet runt. Det är viktigt att kommunen har ett 
system för kontakter och initiering utanför ordinarie kontorstid som ett led i en 
professionell krisledningsorganisation. 
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Kontaktvägen in till kommunen har sedan många år byggt på en frivillig lista där chefer i 
ledningsgruppen stått uppsatta och som bygger på att någon av dessa är tillgänglig och 
alltid kan svara och agera. Detta innebär att många upplever att de aldrig är lediga samt att 
det inte alltid fungerat, då många kopplar bort telefonen vid möte osv. Den initiala 
förmågan att ta emot larm om händelser som påverkar kommunen och dess invånare på ett 
eller annat sätt behöver kunna upprätthållas dygnet runt, året runt. Detta är dock än så 
länge inte en lagstadgad skyldighet för kommunerna men allmänhetens dom över en 
kommun som inte klarar av att ta emot ett larm och agera vid en samhällsstörning torde bli 
tung och svår att hantera. 
 
Behovet av en TiB ökar mot bakgrund av vår alltmer komplexa omvärld och tillsammans 
med de krav på snabb samverkan med andra aktörer som oftast också har tjänsteman i 
beredskap. Köpings kommun har behov av att ha en funktion som TiB för att möta 
medborgarnas förväntningar på att kommunen ska reagera och agera snabbt och korrekt 
vid allvarliga händelser, samhällsstörningar som kan leda till extraordinära händelser. 
Köpings kommun föreslås lösa detta med en tjänsteperson i beredskap (TIB). Kostnaden 
för att ha denna beredskap beräknas till 500 000 kr per år, och föreslås finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga: Tjänsteperson i Beredskap (TiB) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att funktionen Tjänsteperson i beredskap (TiB) inrättas i Köpings kommun i enlighet 
med bilagt förslag. 
  
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 
 
 
 
Ks au § 359 KS 2021/116 
 
Driftbudgetuppföljning efter november 2021 
Samtliga nämnder/förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat efter november månad och 
gör en prognos för hela året. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse 
ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god 
ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Driftbudgetuppföljning efter november 2021, daterad 2021-12-10 
Driftbudgetuppföljning med helårsprognos, november 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna rapporten. 
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Ks au § 359 KS 2021/624 
 
Svar på remiss – Kompetensplan Västmanland 2030 
Region Västmanland har skickat Kompetensplan Västmanland 2030 på remiss och 
kommunledningsförvaltningen har berett remissvar tillsammans med 
utbildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar Köpings kommun - Kompetensplan Västmanland 2030 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att fastställa förslag till remissyttrande gällande Kompetensplan Västmanland 2030 och 
överlämna yttrandet till Region Västmanland. 
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