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SAM MANTNAOESPROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN
r.Lr
't

Datum

t'f

2020-02-2s

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Elizabeth Salomonsson
Roger Eklund
Ola Saaw
Andreas Tryge
Maria Liljedahl

kl 09.00- 11.30

(S)
(M)
ry)
(SD)

Ovrígø deltagande

(S)

ordfürande
v ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

Sara Schelin

Karin Sandborgh Taylor

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
gatu- och parkchef, VME, $ 54-55
fastighetsansvarig, $ 56
kommunikationsstrateg, $ 57
kvalitetsstrateg, $ 58-59, 62
kanslichef

Kajsa Landström

sekreterare

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Joshua Bender

Kari Anttila
Sofie Äström
Gustaf Olsson

Justerøre

Ola Saaw

Iusterìngens tíd och
pløts

Paragrøf

Köping, Rådhuset, 2020- OZ

-25

Underskrífter
Selcreterare

Landström

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Orgøn

Kommunstyrel sens arbetsutskott

Sammantrlidesdøîum

2020-02-25

Datumför ønslags

Datumftir

uppstittmde
Fö maringsp lats

ønsløgs nedtagande

fi r proto kol/ef ggdslçansliet,

Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg

53- 62
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KOPINCS KOMMUN

SAM MANTNAOTSPNOTOKOLL
Datum

2020-02-25
Kommunstvrelsens arbetsuts kott

Ks au $

53

Drtr 2020157

gsärende ; ramavtal asfaltbelägg n i n gar
Arboga kommunalteknik AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Köpings Bostads AB,
Köpings kommun och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av asfaltbeläggningar. Avtalstiden flor uppdraget planeras löpa
från och med2020-04-01, med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid
U

pphand

Ii

n

avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gâllautan ftiregående uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig räti" att säga upp avtalet med minst tre (3)
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingen har genomftirts med ftirenklat ftirfarande enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2020-02-06 hade tre (3) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Peab Asfalt AB som entreprenör av ramavtal Asfaltbeläggningar med
avtal sstart 2020 -0 4 -0 I
att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

P

st

Ola
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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rÖpINGs KoMMUN

SAM

MANTnAoTSpRoToKoLL

Datum

2020-02-25
Kom mu nstyrelsens

Ks au $

arbetsutskott

54

Dnr 20201

Lekplatsprog ram, i nformation
Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB informerar om ftireliggande ftirslag till
Lekplatsprogram ftir Köpings kommun. Programmet omfattar 38 befintliga lekplatser
och syftet tir att programmet ska utgöra ett stöd vid renovering

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

55

Dnr 20201

järnvägsstationen, i nformation
Västra Mälardalens Energi- och Miljö AB informerar om markftiroreningar och
Lån gtidsparkeri ng vid

saneringsåtgärder vid den planerade långtidsparkeringen. Nödvrindiga saneringsåtg:irder
har kostnadsberåiknats till 930 tkr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

56

Dnr 20201

Karlbergsbadets framtida användning - inkomna förslag
Fastighetssamordningen redogör ftir inkomna ftirslag angående Karlbergsbadets framtida
användning.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

57

Dnr20l7l654

Staty av Kalle "Köping" Gustafsson, information
Upphandlingen hösten 2019 avbröts på grund av att det endast inkommit ett anbud och att
det anbudet inte motsvarade kraven. Därefter har direktupphandling vidtagits, där tre
konstnärer fått ftirfrågan. Sista anbudsdag är 2020-02-20.

Kommunledningskontoret informerar om att inga anbud har inkommit.

Protokollju

Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN

SAM MANTRAOCSPNOTOKOLL
Datum

2020-02-25

Kom m u nstv relsens

a

rbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

58

Dnr 2020145

Verksamhetsplan 2O2O för kommu nstyrelsen
Förslag till verksamhetsplan 2020 for kommunstyrelsen ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan for 2020.

Ksau$59

Dnr 2020144

Kontrol I pu n kter för komm u nstyrelsens ¡ ntern kontrol I 2020
Bruttoriskli sta på kommunstyrelsen internkontrollpunkter

2

020 foreli gger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftiljande internkontrollpunkter lor 2020;
- sårbarhet på grund av personalberoende
- avsaknad av kontinuitetsplan ftir kritisk verksamhet
- sjukfrånvaro

Ks au $

60

Dnr 20191421

Förbu ndsord n i n g för Samord n i n gsförbu ndet Västra Mälardalen, j usteri ng
Kommunfullmåiktige beslutade 2019-09-30, $ 107, att godkänna ftireliggande ftirslag
till reviderad ft)rbundsordning fÌir Samordningsftirbundet Västra Mälardalen.
En mindre justering av ftirbundsordningen behöver nu göras enligt ftireliggande ftirslag.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till justering i ftirbundsordning ftir Samordningsftirbundet Västra Mälardalen.

Protokollj

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRAoeSpROTOKOLL

rÖpINGs KoMMUN

Datum

2020-02-25
Komm

u

nsWrelsens arbetsutskott

Ks au $

6l

Dnr 20201

Arsstämm a 2020, Mälarham nar AB
Aktieägarna i Mälarhamnar AB kallas till årsstämma torsdagen den
kl 10.00, på hamnkontoret i Västerås.

12 mars 2020,

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2019.
Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2020 är Roger Eklund (S) med Shazia
Qorbani (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen ftir 2019 med tillhörande resultat- och balansräkning samt
bevilja styrelsen ansvarsfrihet für 2019 ärs räkenskaper
att godkänna ñreliggande ftirslag till resultatdisposition
samt att i övrigt vid stämman ftjreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $

62

Dnr 20201

SCB:s medborgarundersökning 2019, resultat
Köpings kommun har under de senaste åren deltagit i SCB:s medborgarundersökning
varje år. Senaste undersökningen genomfürdes mellan den23 augusti och den
4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på I 200 personer i åldrarna 18-84 år har
tillfrågats och av dessa har 34 Yobesvarat enkäten.
Resultatet ftir Köpings kommun av SCB:s medborgarundersökning2}l9 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokollj

Utdragsbestyrkande
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