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Pløts och tid

Beslutønde

Ovrígø deltøgande

Justerøre

Justerìngens tìd och
plats

Underskrìfter

Selveterare

Ordförande

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.30

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Maria Söderberg
Kari Anttila
Gun Törnblad
Petra Thyberg
Kajsa Landström

Maria Liljedahl

Köping, Rådhuset, 2019-OD ^ 14

Salomonsson

l4=-.:
Justerande Maria Liljedahl

ordfürande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
teknisk chef
upphqndlare, VMKF, 5 129-132
fastighetsansvarig, 1 33

stadsarkitekt, $ 134

HR-specialist, $ 137

kommunsekreterare

Parøgrøf 129- 142

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammsntrtidesdulum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrel sens arbetsutskott

2019-05-t4

DatumJör anslags Datumfór
uppslittønde ønslags nedlagande

Fömaríngsp lats jör proto kollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au $ 129 Dnr 20191142

U pphand I i ngsärende ; ramavtal för g lasarbeten
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av glasarbeten.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa fran 2019-07-01med en avtalstid om 4 år fran
avtalets ikrafttråidande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gallautan füregående
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.

Upphandlingen har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2019-04-23 hade fyra (4) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
1. Ryds Glas i Köping AB
2. AFG Västerås AB
3. Björkmans Glasmästeri Eftr. Leif Johansson AB
som entreprenörer av ramavtal ftir glasarbeten med avtalsstart 2019-07-01

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson
/1ùd/"'--*
Tlaria Liljedahl
protokolljusterare

protokoniusterffjs Utdragsbestyrkandesign



röprNcs KoMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTNÄOESPNOTOKOLL
Datum

20t9-05-r4

3 (10)

+

Ks au $ 130 Dnr2019ll42

U pphand I i ngsärende ; ramavtal för golvarbeten
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av golvarbeten.

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

Upphandlingen har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:l | 45.

Vid anbudstidens utgang 2019-04-23 hade två (2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
l. Golvservice i Köping AB
2. KAK Golv AB
som entreprenörer av ramavtal für golvarbeten med avtalsstart 2019-07-0I

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att fürklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

À¿¿./ ¡y'

c //¿/rtÛ t---
Maria Liljedahl
protokolljusterare

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 131 Dnr 20191142

Upphandlingsärende; ramavtal för WS-arbeten
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens

Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal für senare avrop av VVS-arbeten.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa fran 2019-10-01 med en avtalstid om 4 år fran

avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan fiiregående

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) fu.

Upphandlingen har genomftlrts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2019-03-29 hade sju (7) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
l. K&E Rör AB
2. GK Rör AB
3. WS-Huset Grönbergs Rör AB
som entreprenörer av ramavtal ftir WS-arbeten med avtalsstart 2019-10-01

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

ct/1/¿¿.u /¿ø-
Maria Liljedahl
protokolljusterare

P'.""''u"""ffi srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 132 Dnr 20191142

U pphand I i n gsärende ; ramavtal för rörspräckn i n g

Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs KommunTeknik AB,
Kungsörs Vatten AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, upphandlat ramavtal ftjr
senare avrop av rörspräckning.

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

Upphandlingen har genomftirts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:l | 45.

Vid anbudstidens utgang 2019-04-29 hade ett (1) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbudet har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Quickpipe AB som entreprenör av ramavtal ft)r rörspräckning med avtalsstart
2019-07-01

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

üÅrildil^Sfuw,rurww
Eli4{beth Salomonsson
ordftrande

t//ø¿ á¿*
Maria Liljedahl
protokolljusterare

Protokolljusterffij Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 133 Dnr 20191142

Upphandlingsärende; leverantör av skolmoduler till Elundskolan
Utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen med önskemål om tillftilliga modul-
lokaler vid Elundskolan i awaktan på en ny grundskola.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningamafür att tillskapa grundskolemoduler motsvarande två klassrum med
placering i anslutning till Elundskolan samt att utreda om leasing eller inköp av moduler åir

mest kostnadseffektivt och praktiskt.

Köpings kommun har upphandlat moduler ftir grundskola, Elundskolan.

Upphandling har genomförts som en ftimyad 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-l6hade fem (5) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-30 att återremittera ärendet ftir utredning av
kostnader ftlr köp av motsvarande moduler.

Fastighetssamordningen redogör fiir kostnader vid köp jåimftirt med hyra av moduler

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Expandia Moduler AB som leverantör av moduler lor grundskola, Elundskolan

att uppdra till fastighetsansvarig att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen ombedelbart justerad.

t,4r*r/r^ -.---
Maria Liljedahl
protokolljusterare

Protokollj*"'wj sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 134 Dnt20l9l

Plan u ppd rag för u pphävande av fasti ghetsindel n i ngsbestämmelser för
fastigheterna Lingonet 3 och 4 i Köpings tätort
Arbetsutskottet beslutade 2018-06-19, $ 155, att lämna ett positivt planbesked i syfte att

möjliggöra ftir bostäder samt parkering samt att uppdra till miljö- och byggnads-

n¿imnden att upprätta detatjplan ftir fastigheterna Lingonet 3 och 4 für att planlägga ftir
bostäder och parkering.

För fastigheterna Lingonet 3 och 4 finns en upprättad tomtindelning (numera fastighets-

indelningsbestämmelse) antagen 1965. Samhällsbyggnadsfürvaltningen bedömer att det

är lämpligt att ändradetaljplanen ftir att häva gällande fastighetsindelningsbeståimmelser
(tidigare tomtindelningar) i syfte att möjliggöra genomftirande av fastighetsbildning

genom lantmäteriftirrättning.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att åindra detaljplanen genom att upphäva

ga[anãe fastighetsindelningsbestämmelser for fastigheterna Lingonet 3 och 4 i Köpings

tätort.

Ks au $ 135 Dnr20l9l

Ny taxa med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter

Kommunfullmäktige beslutade 2019 -03 -25 att utse social- och arbetsmarknadsnåimnden

som ansvarig ftir efterlevnad av Lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Ansvaret omfattar dock inte efterlevnaden av rökfria miljöer samt att anta föreliggande

ftirslag till reviderat reglemente ftir social- och arbetsmarknadsnåimnden.

Social- och arbetsmarknadsnämndens ftirslag till ny taxa avseende ansökan, anmälan och

tillsyn enligt Lag om tobak och liknade produkter ftireligger. Ansökningsavgifterna avses

tillåimpas fran l juti 2019 och tillsynsavgifterna avses tillåimpas fran den I januari 2020.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

g¡tt antaftireliggande fürslag till ny taxa avseende ansökan, anrnälan och tillsyn enligt Lag

om tobak och liknade produkter fran och med den 1 juli 2019 beträffande ansöknings-

avgifterna samt från och med den I januari2020 beträffande tillsynsavgifterna.

Protokollju

v4-
Utdragsbestyrkandesrgn
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Ks au $ 136 Dnr20l9l

Läsplattor till kommunfullmäktige - särskilt uppdrag 2019

I samband med budgetbeslut ftir 2019 gav kommunfullmäktige i stirskilt uppdrag att utreda

en lösning ñr läsplattor till kommunfullmäktige.

Kommunledningskontorets utredning ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna utredningen samt överlämna ärendet till budgetberedningen.

Ks au $ 137 Dnr 20171510

Motion, inrätta friskvårdspeng till alla fast anställda inom Köpings kommun

Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med ft)rslag att en friskvårdspeng inrättas für
alla fast anställda inom Köpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade20IT-08-15 att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att ftirklara motionen besvarad med h¿invisning till foreliggande yttrande'

Ks au $ 138 Dnt20l8l502

Motion, låt Kolsvaborna välja s¡n egen kommundelsnämnd
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har liimnat in en motion med ftirslag att kommunen i en

framställan till regeringen begär möjligheter till försöksverksamhet med direktvalda
ledamöter till kommundelsnämnden i Kolsva i valet 2022.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-09-24 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 20 1 8- I 0- I 6 att bordlägga motionen.

Beslut
Arbetsutskoffet füreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Protokollju "w"i srgn

iilL
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 139 Dnr20l9l

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tiänstemän att verkställa uttag
på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Förslag på bemyndiganden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga ftirtroendevalda och tjtinstemtin enligt foreliggande forslag.

Ks au $ 140 Dnr 20191

Delegationsrapport, sam hällsbygg nadsfö rvaltn i ngens marken het

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under april 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 141 Dnr 20181176

Fö rbu ndsstäm ma 2019, Mä la re ns vattenvå rdsfö rbu nd

Mälarens vattenvårdslorbund kallar till ftirbundsståimma fredagen den 17 maj 2019,
klockan 09.15 på Ulltuna i Uppsala

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018 innefattande resultat- och balans-

räkning, ftirslag till årsavgifter samt verksamhetsplan och budget ftir 2019.

Ombud vid ftirbundets stämmor under 2019 är Andreas Trygg (V) med David Rutström
(S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ombudet

att godkåinna arsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen

ansvarsfrihet ftir 2018 års räkenskaper och ftirvaltning

att godkänna ftireslagna årsavgifter ftir 2019

att godklinna füreslagen verksamhetsplan och budget for 2019

samt att i övrigt vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

srgn

b,Y-,

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 12 Dnr 20191

Budget 2020, förslag till VA-taxa
Tekniska kontorets ftirslag till VA-taxa i budget 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlåimna tekniska kontorets ft)rslag till VA-taxa2020 till kommunstyrelsens
budgetberedning.

srgn

þ/þ

Utdragsbestyrkande


