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Datum

2019-06-tl

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Plats och tíd

Rådhuset, Köping, k109.00

Beslutande

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

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrígø deltagønde

Sara Schelin

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
samhällsbyggnadschef, $ 170-171
mark- och exploateringschef, $ 170-171
planchef, $ 170-171
miljöchef, $ 175
kommunsekreterare

-

10.15

Christer Nordling
Jan Häggkvist

Gun Tömblad
Mikael Norman
Anita Iversen
Göran Nilsson
Kajsa Landström

Justerøre

Pøragraf 169-

Andreas Trygg

Justeríngens tid och
plats

Köping, Rådhuset, 2019-

06 -t3

Underskrifter
Selveterare

OrdJbrande

Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkåinnagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrel sens arbetsutskott

Sammantrüdesdatum

2019-06-11

Døtumft)r ansløgs

Datumfór

uppslittande

anslags nedtagande

Fö

maringsp lats för proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset,

Underskríft

Carl Björnberg

Köping

175

irlelr$

El
t't'I

KOPTNGS KOMMUN

SAM MANTNAOESPROTOKOLL
Datum

2019-06-rt

Kommu nstvrelsens arbetsuts kott

Ks au $

169

Dnr 20191

Upphandlingsärende; ramavtal snöröjning
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av snöröjningsarbeten.
Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa fran och med 2019-11-01, med en avtalstid om
4 är från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
loregående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig ratt aft säga upp
avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

I upphandlingen efterfrågas 4 olika maskintyper och anbud har kunnat lämnas ftir en eller
fler maskintyper och maskiner.
Upphandling har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-05-28 hade fyra (4) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att

anta

- für maskintyp

l:

Upphandlingen ftir maskintyp 1 avbryts på grund av
otillräcklig t antal inkomna anbud

- für maskintyp 2: Schaktgruppen i Mälardalen AB
- für maskintyp 3: Schaktgruppen i Mälardalen AB
- für maskinlyp 4: Schaktgruppen i Mälardalen AB

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

Protokollju

srgn

Trygg
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-06-tt
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

170

Drr20l9l

Planuppdrag för fastigheten Hogsta 1:13 i Köpings kommun
Berguddens ekonomiska stugägarftirening har inkommit med en begäran om planbesked.
Föreningen önskar möjlighet att avstycka en gemensam fastighet till cirka tolv fastigheter
ftir bostäder. Detaljplan saknas ftir platsen och samhällsbyggnadsfürvaltningen bedömning
är att avstyckningen behöver ske i ett sammanhang och att en ny detaljplan dåirftir krävs.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges. Syftet med en ny
detaljplan åir att pröva bostäder på platsen utan att väsentligt ändra karaktären i området.
Planprövning görs under ftiljande ftirutsättningar: att särskilda skäl ftir strandskydd kan
anges och ett upphävande av strandskyddet motiveras.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att

ge

positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan

samt att ge samhällsbyggnadsnåimnden i uppdrag att upprätta detaljplan ftir fastigheten
Hogsta l:13 i syfte att möjliggöra für bostäder.

Ks au $

171

Dnr20l9l

Yttrande över översiktsplan för Surahammars kommun.
Surahammars kommun har översåint ftirslag titl ny översiktplan fiir
Samhällsbyggnadsft)rvaltningen ftirslag

samråd.

till yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till yttrande över
Surahammars kommuns översiktsplan.

Ks au ç

172

Dnr 20191

Driftbudgetuppföljning efter maj månad utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning fiir Köpings kommun efter
maj månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

srgn

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-06-rl
u

nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

173

Dm20I9l

Revideri n g av förbu ndsord
Mälardalen.

n in

g för Samord

n i n gsförbu

ndet Västra

Förslag på reviderad ftirbundsordning ftir Samordningsfürbundet Västra Mälardalen
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till reviderad ftirbundsordning ftir Samordningsftirbundet Västra Mälardalen

Ks au $

174

Delegationsrapport, sam

Dnr20l9l
hä | lsbyg g nadsförvaltn

i

ngens marken het

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under maj 2019 fiireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

175

Dnr20l9l

Arsstämm a 2019, Hedström mens Vattenförbu nd
Hedströmmens vattenfiirbund kallar till ordinarie stämma onsdagen den
klockan 09.00 på Kommunkontoret i Skinnskatteberg

19

juni 2019,

Vid stämman behandlas bl a ftirvaltningsberättelse ftir 2018 och ftirslag på avgifter ftir
2019.
Ombud vid ftirbundets stämmor under 2019 ar Börje Eriksson (S) med Annika Duan (S)
som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra

till

ombudet

att godktinna ftirvaltningsberättelsen für 2018 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir 2018
års ftirvaltning

att motsätta sig andelhöjning från 14 % till 17 Yo lor Köpings kommun på grund av det
inte finns några redovisade motiv ftir höjningen
att yrka avslag av motionen. Köpings kommun motsätter sig en upplösning av Hedströmmens vattenfü rbund

att ftireslå Ola Saaw, Köpings kommun, till ny styrelseledamot
samt att i övrigt vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.
sign

Utdragsbestyrkande
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