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t-¡-l KOPINGS KOMMUN
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Datum

2019-0s-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
vice ordfiirande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovriga deltøgande

Sara Schelin

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
upphandlare, VMKF, $ 152-154
måltidschef, $ 153-154
VA-chef, $ 155
konsult, PwC, $ 158
personalchef, $ 158
kommunsekreterare

kl 09.00 -

11.05

Christer Nordling
Jan Häggkvist
Maria Söderberg

Tobias Härnström
Elin Granberg
Peter Söderman
Tove Svensk
Kajsa Landström

Justerare

Parøgraf 152- 168

Ola Saaw

Justeringens tid och
plats

Köping, Rådhuset, 2019-

05 -78

Underskrìfter
Selcreterare

Ordþrande

Salomonsson

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdøtum

2019-05-28

Døtumft)r ønsløgs

Datumft)r

uppslÌttande

anslags nedtagande

Fömaríngsp løts ft) r p roto ko llet

g¡adskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrìft

Carl Björnberg
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2019-05-28

Kom m u nstvrelsens arbets

Ks au $

utskott

152

Dnr 20191

Upphandlingsärende; ramavtal för målarfärg och tapeter med tillbehör
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal fiir senare avrop av målarftirg och tapeter
med tillbehör. Avtalstiden für uppdraget planeras löpa från och med 2019-06-01med en

avtalstid om 4 åtr från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet aft
gälla utan füregående uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att
säga upp altalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter
ett (1) år.
Upphandling har genomförts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-05-14 hade två (2) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Färgettan i Köping som leverantör av ramavtal ftir målarftirg och tapeter med
tillbehör med avtals start 20 19 -06-0 1
att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ola Saaw
protokolljusterare

Protokol ljusterørRas
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Dnr20l9l

pphand lingsärende; g rossistavtal
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och Surahammars kommun, upphandlat ramavtal ft)r leveranser av livsmedel; grossistsortiment
KAKS. Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.
U

Upphandling har genomförts genom öppet ftirfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång den 2019-03-11 hade fyra (4) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta:
- Varugrupp 1: Bassortiment ftir kolonial, fÌirskt, djupfryst - Menigo Foodservice AB
- Varugrupp 2: oberett fläskkött - Inga giltiga anbud. Upphandlingen övergår härmed
till ftirhandlat ftirfarande utan ftiregående annonsering.
- Varugrupp 3: Oberett kött, nötf¿irs - Kolsva Lantbruk AB
- Varugrupp 4: oberett lammkött - Inga inkomna anbud. Upphandlingen övergar
härmed till ftirhandlat förfarande utan füregående annonsering.

att uppdra till kommunchef att teckna avtal med antagna leverantörer
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad

Ola Saaw
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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pphandlingsärende; mattransporter
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop
U

av transporter av fürdiglagad,
varm och kall mat samt livsmedelsvaror inom Köpings kommun. Avtalstiden ftir uppdraget
planeras löpa fran och med 2019-06-01 med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gällautan ftiregående uppsägning.
Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp artalet 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 upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-05-16 hade fem (5) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Samhall AB som leverantör av ramavtal för mattransporter med avtalsstart
2019-06-0t.
att uppdra till måltidschef att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

la Saaw
protokolljusterare

Protokollju

Utdragsbestyrkande
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Kindbro vattenskyddsom råde med föreskrifter
Köpings kommun har fem allmänna vattentäkter)vatav fyra har vattenskyddsområden med
füreskrifter. För Kindbro saknas detta, vilket tekniska kontoret nu, efter att brunnen har
lagligftirklarats, vill ätgaña.
Syftet med vattenskyddsområde är att ge vattenflorekomster som är viktiga ftir dricksvattenfürsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett langsiktigt
perspektiv.
Underlag für att ftirklara Kindbros vattent¿ikt som vattenskyddsområde foreligger
tillsammans med ftirslag på fiireskrifter.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna ftireliggande fürslag ftir Kindbros vattenskyddsområde med föreskrifter till
Länsstyrelsen fü r fastställande.

Ks au $
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Budget
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Dnr20l9l

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ks au $

157

Budgetuppföljning nr

Dnr20l9l

I

2019

Kommunledningskontorets sammanställning av budgetuppföljning nr I 2019 ftir Köpings
kommun samt ekonomisk verksamhetsuppftiljning efter årets fyra ftirsta månader ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmâktige besluta

att godkänna budgetuppföljning rc 12019 ñr Köpings kommun
samt att uppmana samtliga nämnder att vidta största möjliga ekonomiska återhållsamhet
och om möjligt generera ett ekonomiskt överskott vid årets slut.

Protokollj
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5 (e)

KÖPINGS KOMMUN

SAMMANTNROTSPROTOKOLL
Datum

2019-05-28
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

158

Drtr2}l9l

Bildande av en bolagskoncern och bolagisering av tekn¡ska kontoret
En sammanfattning av ftirstudie avseende bolagisering och koncernbildning ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att läta fortsätta utreda koncernbildning
samt att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att utreda fürutsättningarna ftir
bolagisering av tekniska kontorets huvuddel och utarbeta en genomforandeplan med
målbild ftir verkställande 2020 -01 -01 .

Ks au $
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Dnr20l9l

Ansökan om utökad borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalftirbund har inkommit med en ansökan om borgen ft)r
lan uppgående till totalt 100 000 000 kronor. Tidigare beslutad borgen uppgår till
68 000 000 kronor, varav Köpings kommuns andel uppgår till 30 124 000 kronor.
Den nya begäran om utökad borgen till totalt 100 000 000 kr, ft)rdelas mellan medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar efter befolkningsandel, vilket ftir Köpings kommuns del skulle innebära ett totalt borgensåtagande på
44 400 000 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftir Västra Mälardalens Kommunalftirbunds florpliktelser teckna borgen, såsom für
egen skuld, till ett belopp uppgående till44 400 000 kronor.

Ks au $
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Dnr20l9l

Ekonomisk redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018
Ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018 föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018

P
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Utdragsbestyrkande
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Motion, angående reklam på offentlig plats
Shazia Qorbani (S) och Johan Jansson (S) har lämnat in en motion med ftirslag

- att kommunen redovisar om det finns en policy gällande sexistisk och rasistisk
reklam på offentlig plats
- att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar reklam/marknadsfüring som
kan uppfattas som sexistisk eller rasistisk.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 att remittera motionen
yttrande.

till behandling

samt att

till tekniska kontoret ftir

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftjrklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $
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Dnr20l9lll3

Utredningsuppdraglbifallen mot¡on, angående barn i skyddat boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har lämnat in en motion med ftirslag;
- att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs für barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmliktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunfu llmäkti ge beslutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till utbildningsnämnden att redovisa hur skolgång säkerställs für barn som bor i
skyddat boende.

sign

Utdragsbestyrkande
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Utredningsuppdrag/bifallen mot¡on, angående information och rådgivning till
barn och unga
Åse Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med ftirslag;
- att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmtiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäkti ge

bes

lutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till utbildningsnämnden samt kultur- och folkhälsonämnden att redovisa hur
ungdomar far möjlighet till information och rådgivning kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Ks au $
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Drr20l9l3ll

Medborgarförslag - förlängning av gång- och cyketväg utmed gamla
Västeråsvägen
C. Svensson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag bl a om fürlängning av gångoch cykelväg utmed gamla Västeråsvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

till

behandling

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftreslå kommunfullmäktige besluta

att Köpings kommun är positiv till ftirslaget och att kommunen vid ett flertal tillfüllen har
framfrirt detta önskemål till Trafikverket som är ansvariga ftir vägen.

Ks au $

165

Medborgarförslag

Dnr 20191312

-

mot¡onsspår på Malmön

Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om motionsspår på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarft)rslaget
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

till

behandling

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirslaget får övervägas i det fortsatta arbetet med utveckling av Malmönområdet.
Protokollju

srgn

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Dm20l9l3l3

- fartdämpande

hinder på Malmönvägen vid Mellanbadet

Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om fartdämpande hinder på
Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret fiir yttrande.

Ks au $
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Med bo rg a rförs lag

Dnr20l9l3l4

- avs kaffa med bo rg a rfö rs

g
S Lindberg har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att avskaffa medborgarI

a

fürslagen.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret ftir yttrande.

Ks au $
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Medborgarförslag

Dnr20l9l3l7

- åtgärder för att sänka hastigheten

på Agärdsgatan
Peter S. har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att vidta åtglirder ftir att sänka
hastigheten på Ägärdsgatan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarförslaget
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

till

behandling

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att notera att hastigheten är sänkt på,4.gärdsgatan
samt att kommunen har ftir avsikt att se över skyltningen på gatan.

P
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Utdragsbestyrkande
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