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SAM MANTRÄOES
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P

NOTOKOLL

Datum

2019-04-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdet inleds med studiebesök i Köpings hamn.

Ks au $

117

Dnr 20191

Aktuellt inom hamnförvaltningen, information
Hamnförvaltaren deltar vid sammanträdet och informerar om vad som är aktuellt inom
Köpings hamn.
Hamnftirvaltare
- ägare

Mälarhamnar
- hamnverksamhet

hamnprojektet
- investeringar i grundläggande infrastruktur

Gemensamma och anläggningsspecifika fürslag:

o

Sammankopplad

infrastruktur;

Angebyledens ftirlängning, fl¡t av
hamninfart, spårplan hamnplatta

o Effektivisering;

teknik, incheckning, selfservice, rullande
last med roro, transportband

o
o

Utveckla hamnnära

Sjötullen 1:2, MEAG-fastigheten

o

Produktiv

området;
Miljö och klimat;
anläggning;

landström, solceller, inkluderande
hamn/hamnpromenad, dagvattensystem

teknik, samordna transporter, effektiv
infrastruktur

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$

118

Dm20l9ll42

Upphandlingsärende; Ieverantör av skolmoduler till Elundskolan
Utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen med önskemål om tillfÌilliga modullokaler vid Elundskolan i awaktan på en ny grundskola.
Arbetsutskottet beslutade 2019-03-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningama ftjr att tillskapa grundskolemoduler motsvarande två klassrum med
placering i anslutning till Elundskolan samt att utreda om leasing eller inköp av moduler är
mest kostnadseffektivt och praktiskt.

Köpings kommun har upphandlat moduler ftir grundskola, Elundskolan.

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNAOCSP NOTOKOLL

KÖPINGS KOMMUN

Dâtum

2019-04-30
Komm

u

nstvrelsens arbetsutskott

Upphandling har genomförts som en ftirnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Förhyrning av lokaler 2014", i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2007:1091,5 kap 7$.

Vid avropssvarstidens utgång den 2019-04-16hade fem (5) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet ft)r utredning av kostnader ftir köp av motsvarande moduler.

Ks au $
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Dnr 20191

Betänkande av Kostnadsutiämningsutredningen ; översyn av kostnadsutiämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:741, remissvar
Köpings kommun har beretts möjlighet attyttra sig över betänkandet Lite mer lika
öv er syn av ko s tnads utj timningen far kommuner o ch I ands ting.

-

Betänkandet återfinns på www.riksdagen. se
En sammanfattning av betänkandet samt kommunledningsftirvaltningens ftirslag
yttrande ftireligger.

till

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom kommunledningsftirvaltningens ftirslag till yttrande kompletterat
med vid sammanträdet redovisade synpunkter.

Ks au S

120

Dnr20l9l

Delegations rapport, sam hä I lsbyg g nadsförvaltn i n gens ma rkenhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under mars 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Utdragsbestyrkande

