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Pløts och tíd

Beslutande

Ovriga deltagønde

Justerare

Justeríngens tíd och
plats

Underskrífter

Selveterare

Ordfarønde

Rådhuset, Köping, kl09.00 - 10.55

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

Sara Schelin
Christer Nordling
Jan Häggkvist
Gun Törnblad
Mikael Norman
Kari Anttila
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2019-ffi '25

Justerande Andreas Trygg 55

ordfürande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
samhällsbyggnadschef
mark- och exploateringschef, ç 228
fastighetsansvarig, $ 236
kommunsekreterare

Paragraf 227-236

ANSLAGSBEVIS
Organ

Ssmmsntr¿idesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-09-24

Datumfril ønslags DatumJör
uppslìttande ansløgs nedtagande

Fö rvøríngsp løts för proto ko llet $faf,skansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Ks au ç 227 Dnr 20191

Upphandlingsärende; entreprenör för ny processanläggning till Kölsta
vattenverk
Köpings kommun har upphandlat leverans, montage och driftsättning av utvidgad
processlösning med tillhörande kringutrustning till Kölsta Vattenverk, Köping.

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

Vid anbudstidens utgång 2019-06-11 hade ett anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbudet har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arÍa Processing Borgås AB som entreprenör till ny processanläggning Kölsta
vattenverk

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att fürklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson Andreas Trygg
protokolljusterare

srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 228 Dnr 20191

Delårsboksl ut 20 I 9, sam häl ls byg g nadsf<irvaltn i ngen mark- och
fastighetsavdelning
Samhällsbyggnadsftirvaltningen mark- och fastighetsavdelnings delarsrapport efter
augusti månads utfall 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsbokslut 2019 ftir samhällsbyggnadsförvaltningen mark- och
fastighetsavdelning.

Ks au ç 229 Dnr 20191

Delårsboks I ut 20 I 9, komm u n led n i n gsförvaltn i n gen
Kommunledningsftirvaltningens delårsrapport efter augusti månads utfall 2019 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsbokslut 20 1 9 fiir kommunledningsfürvaltningen.

Ks au $ 230 Dnr 20191

Delårsbokslut 201 9, tekniska kontoret
Tekniska kontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 2019 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna delarsbokslut 2019 ftir tekniska kontoret.

Ks au $ 23 1 Dnr 2018/

Delårsbokslut 201 9, kommunfullmäktige, komm unstyrelse samt valnämnd
Delårsrapport efter augusti månads utfall2019 ftir politisk verksamhet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna delårsbokslut 2019 ftir kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt
valnåimnd.

Protokol-*{ffj"" 
ú

Utdragsbestyrkande
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Ks au 5 232 Dnr 20191398

Motion, angående problem med brunnslock i körbanan
Salah Rasho (KD) och Kenth Lucas (KD) har lämnat in en motion med fürslag om

att Köpings kommun i samband med vägrenoveringar eller arbete med VA-nätet
ätgärdar brunnslock med stor nivåskillnad i vägbanan samt håligheter i vägbana

att fortlöpande se över brunnslockens olämpliga placering i körbanan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till tekniska
kontoret fiir yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 233 Dnr 20191

Redovisning av likvida medel och lån
Kommunledningsftirvaltningens redovisning av likvida medel och lån per den 3l augusti 2019
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Ks au 5 234 Dnr 20191

Ställplatser för husbilar
Ställplats i inre hamn, 5 meter från magasinsbyggnad - kan vara klart sommaren 2020.

Ställplatser på Kristinelunds sportftilt - detaljplanefråga.

Arbetsutskottet uppmanar ftirvaltningama att fortsätta utreda ställplatser på Kristinelunds
sportfÌilt ñr komplettering/utökning med ställplatser utöver de som anordnas i inre hamn.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol*"'w"' gn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 235 Dnr 20191

Snöröjning, ekonomiska konsekvenser av upphandling
Tekniska kontoret informerar om att upphandlad snöröjning beräknas år 2020 bli ca 1 Mkr
dyrare än budgeterat.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 236 Dnr 20191

Pågående fasti g hetsprojekt
Badh u s- och idrottsh all, nybyggn ation
Följer planering tidsmässigt och ekonomiskt.

KMV, ombyggnation till kontor
Klart - invigning 3 oktober

Kostnad: ca 4 Mkr över budget.
Orsak: ftinsterproblematik med tillhörande fürsening + tak

---+ specifikation på ftirdyringen efterfrågas.

Förskola Kolsva, nybyggn ation
Pågår - klar: december 2019.

Ekliden, samordning av äldreboende i Kolsva
Projektering påbörja - upphandling i vår - klart under 2021

Nyckel berg sskol an, ren ove ring
Presentation av ftirslag förbereds. Totalrenovering - ej utbyggnad

Förskol a, Köping Väster, nybyggn ation
Placering: Nygård / hörnet på Kristinelunds sportftilt.

Besked: - hörnet på Kristinelunds sportfÌilt (utanflor översynen av Kristinelunds sportfrilt)
- tidigare ritningar ska användas - ej projektering.

F örskol a, Kö p i n g O ste r/ce ntra tt, nybyg g n ati o n
Placering utreds.

G rundskola, inkl särskola, nybyggnation
Placering utreds.

Synpunkt: central placering i integrationssyfte.

LSS-þoende, nybyggnation
Placering utreds.

Protokollj sign Utdragsbestyrkande
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Karlbergsbadet
Framtida användning - lista idéer/behov - redovisning ftir arbetsutskottet.

Uppdrag:
- Utredning: framtid behov av fürskole- och skollokaler samt lokaler ftir äldreomsorgen.
Redogörelse für framtida lokalbehov ftir ftirskola, skola och äldreomsorg har inkommit
--+ utreda befintligt lokalutnyttjande.

- Utredning med helhetssyn; behov och möjligheter ftir utveckling av Kristinelunds sportftilt.

- Kommunens fastighetsbestånd : underhållsinventering av byggnaderna.
Inventering klar beträffande skolor och fürskolor.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokollju sterapnas¡sion ./

wt( Utdragsbestyrkande


