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XÖpINGs KoMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNROESPROTOKOLL
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2019-04-16
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+

Ks au $ 101 Dnr20l9l

Upphandlingsärende; drift och underhåll av järnvägsanläggning
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir drift och underhållav kommunens
jtirnvägsanläggning belägen i Köpings hamn.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från och med 2019-06-01med en avtalstid om
4 är från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
ftire gående uppsägning.

Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3)
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (l) ar.

Upphandling har genomfcirts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:11 45.

Vid anbudstidens utgång 2019-03-27 hade tre (3) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Strukton Rail AB som entreprenör für drift och underhåll av jåirnvägsanlägg-
ning i Köpings hamn

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

Protokolljustg@¡ñas

ffit ø

Utdragsbestyrkandesrgn
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+

Ks au $ 102 Dnr20l9l

Upphandlingsärende; ramavtal för elarbeten
Köpings kommun har, tillsammans med Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, upphandlat ramavtal ftir senare avrop av
elarbeten.

Avtalstiden for uppdraget planeras löpa fran och med 2019-07-01med en avtalstid om 4 år
från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
ftiregående uppsägning. De upphandlande myndighetema äger ensidig rätt att säga upp
avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upphand-
ling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgang 2019-03-22 hade fyra (4) anbud inkommit, varav en anbudsgivare
(Eltec Köping AB) meddelade i sitt anbud att de ej avsåg att lämna anbud.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta
1. Köpings Elektriska AB,
2. Assemblin El AB och
3. PMC El i Västerås AB
som entreprenörer av ramavtal elarbeten med avtalsstart20l9-07-01.

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

usterare

sign Utdragsbestyrkande
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P

Ks au $ 103 Drr20l9l

B u d g etfö rs I a g i nfö r 2020, ko m m u n led n i n gs konto ret
Kommunledningskontorets ftirslag till budget for 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna kommunledningskontorets budgetfiirslag ftir 2020 till kommunstyrelsens
budgetberedning.

Ks au $ 104 Dnr20l9l

Budgetförslag inför 2020, tekniska kontoret
Tekniska kontorets ftlrslag till budget for 2020 skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlåimna tekniska kontorets budgetftirslag ftir 2020 till kommunstyrelsens
budgetberedning.

Ks au $ 105 Dnr20l9l

Budgetförslag inför 2020, samhällsbyggnad - mark och fastighet
Samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och fastighetsavdelnings ftirslag till budget ftir
2020 skickas separat.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överllimna samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och fastighetsavdelnings budget-
ftirslag for 2020 till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ks au $ 106 Dnr 2018/

Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden, ¡nformation
Fastighetsansvarig informerar om pågående utredning av samordning av äldreboende i
Kolsva till Ekliden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

srgn

re
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 107 Dnr 2018/

lnformation om pågående fastighetspro¡ekt
Fastighetsansvarig informerar om pågående fastighetsproj ekt;

o Badhus och idrottshall, nybyggnation - pägär
o KMV, ombyggnation - pågår
o Förskola i Kolsva, nybyggnation - pågår
o Nyckelbergsskolan, renovering - planskiss framtagen som underlag ftir

kalkylberäkning
o Karlbergsbadet, framtida användning - utredning pågår
o Sportftiltet - nulägesanalys genomfürd
o Ny ftirskola Köping väster
o Ny ftirskola Köping öster
o Ny grundskola
o Elundskolan, utökning - upphandling av två modulklassrum pâryär
o Kommunalkontoret i Kolsva, framtida användning - utredning pägär

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 108 Dttr 20191223

Motion, inför Lagen om valfr¡het (LOV) i Köpings kommun
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med
ftirslag

- att Köpings kommun snarast möjligt utreder ftirslaget att tillämpa Lagen om valfrihets-
system (LOV) vid upphandling av välftirdstjänster med syfte att under 2020 infora LOV
inom den kommunala vård och omsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till vard- och omsorgsnåimnden ftir yttrande.

Ks au $ 109 Dnr 20191224

Medborgarförslag, i nomh ushal I för boulespel
Pertti Rousu har lämnat in ett medborgarftirslag med ftrslag om inomhushall ftir
boulespel i Kolsva.

Protokollj Utdragsbestyrkandesign
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till att två banor nyligen har inrättats samt
med hänsyn till redan beslutad höga investeringsnivå.

Ks au $ 110 Dnr20l9l

överens kom melse om hätsou ndersökn i ng, tand hälsou ndersökn i ng och
läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet samt
tillhörande rut¡ner
Sedan april2Dl7 är det lagstadgat att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ingå en
överenskommelse om samarbete für barn och unga som vårdas utanftir det egna hemmet.
Syftet med överenskommelsenãr atttydliggöra respektive parts ansvar ftir barn och ungas
hälsa i samband med att socialnämnden beslutar att barn och unga ska placeras fiir vård
utanfür hemmet.

Strategisk regional beredning beslutade 2018-06-08 att rekommendera regionstyrelsen och
länets kommuner att godkåinna och teckna överenskommelse enligt ftireliggande fürslag.

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-03-28 att ftireslå kommunstyrelsen att
anta ftireliggande fürslag till överenskommelse.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrel sen besluta

att anta Overenskommelse om hälsoundersölcning, tandhcilsoundersoløting och ltikar-
undersölcningfar barn och unga som placeras utanför hemmet mellan Region Västman-
land och Köpings kommun.

Ks au $ 111 Dnr 2018/518

Medborgarförslag - idrottshall t¡ll S:t Olovsskolan
Anneli Silfrer och Linda Elste har lämnat in ett medborgarfürslag med forslag om att
bygga en liten idrottshall till S:t Olovsskolan i hömet mellan Åkerbovägen och Pungbo-
vägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

sign

{L
Utdragsbestyrkande
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Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarfürslaget med hänvisning till foreliggande yttrande

Ks au !j 112 Dnr 2018/581

Medborgarförslag - ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl t¡ll varför
kommundelsnämnden ska läggas ned
Hakan Porthén har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att ge medborgamai
Kolsva konkreta skäl till varfür kommundelsnämnden ska läggas ned.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 113 Dnr 2018/605

Medborgarförslag - fria bussresor inom kommunen
Leif Gustafsson har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om fria bussresor inom
kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande fran kommunledningskontoret ftireli g ger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till kommunens ekonomi.

Protokollj Utdragsbestyrkanden
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Ks au $ 114 Dm 20191

Organ isationsutred n i n g, m i ljökontorets placeri n g
Kommunfullmåiktige beslutade i december 2018 bl a att miljökontoret placeras i Västra
Mälardalens Myndighetsfürbund, VMMF, med placeringsort Köping, med undantagav
milj östrategisk funktion som överftirs till samhällsbyggnadsftrvaltningen.

Miljökontorets överfüring till VMMF men med placering i Köpings visade sig inte
genomftirbar, varför en ny lösning ftir miljökontorets organisatoriska placering måste
utredas.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår att kommunstyrelsens arbetsgrupp utgör styrgrupp.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunchefen att finna en lösning ftir miljökontorets lokalisering till Köping
med placering i samhällsbyggnadsfürvaltningen.

srgn

w
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 115 Dnr 20191

U pphand I i n gsärende ; ramavta I för venti lationsarbeten
Köpings kommun har, tillsammans med Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, upphandlat ramavtal ft)r senare avrop av
ventilationsarbeten.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa fran och med 2019-07-0I med en avtalstid om 4 år
från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
ftiregående uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt aft säga upp
avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandling har genomförts som en fürenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång 2019-04-10 hade fyra (4) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta
1. Sjöbergs Ventilation AB
2. Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB
3. Arboga Kungsör Plåt och Vent AB
som entreprenörer av ramavtal ventilationsarbeten med avtalsstart20l9-07-01.

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

srgn
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Ks au $ 116 Dm20l9l

U pphand I i n gsärende ; ramavtal för byg garbeten
Köpings kommun har, tillsammans med Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, upphandlat ramavtal für senare avrop av
byggarbeten.

Avtalstiden ftir uppdrag planeras löpa från och med 2019-07-01med en aüalstid om 4 år
från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
ftiregående uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp
avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandling har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upphand-
ling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgang 2019-03-15 hade åtta (8) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta
1. KAK Byggen AB
2. Byggsvängen AB
3. Ellfolk Bygg AB
som entreprenörer av ramavtal byggarbeten med avtalsstart 2019-07-01

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagna leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

usterare

signProtokol

Y
Utdragsbestyrkande


