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Plats och tíd

Beslutande

Ovríga deltøgande

Justeringens tíd och
pløts

Underskrífter

Digitalt via Teams, kl 09.00 - 10.30

Annika Duàn (S)
Jonny Clefberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Mårten Saverstam
Annelie Pettersson
Tove Svensk
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2021-O3 -0q

Selcreterare Landström

Justerande Ola Saaw

ordforande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
tekniska chef
tf ftirvaltningschef, $ 55
ekonomichef
personalchef, $ 55

sekreterare

Paragrøf 55 - 61

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sømmanträdesdølam

Dalumft)r ønslags
uppsütlande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

202t-03-09

2021-03- Døtumfir
ansløgs nedtagande

Förvøringsp lats Íìil proto kol/e/ gf¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrífl

Kajsa Landström

2021-
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Ksau$55

Organisationsöversyn kultur- och folkhälsa, rapport
Kommunchef, tf ftirvaltningschef och personalchef infoÍneraÍ om 2 scenarier och nägra
ftirdj upningsområden som ska utredas vidare och konsekvensbeskrivas.

Tidplan: April - beslutsunderlag
Maj - politiska beslut
September - verkställighet

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 56 Dnr 20211100

Ägardirektiv, Köping Rådhus AB
Förslag på ägardirektiv för Köping Rådhus AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den
ß
fi marc2021.

Ks au $ 57 Dnr 20201607

Medborgarförslag - Motorikbana vid Hökvägens lekplats
Magnus Lind har ltimnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att kommunen upp-
rättar en motorikbana vid Hökvägens lekpark.

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-11-30 att ta upp medborgarlorslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet bes lut ade 202 | -0 | - | 9 att remittera medborgarforslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen füreslå kommunfullmåiktige besluta

att ftirklara medborgarft)rslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

þtt-
UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas
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Ks au $ 58 Dm 20201655

Medborgarförslag, utegym vid Floraplan
Åke Larsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunen bygger
ett utegym invid lekplatsen på Floraplan.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21att ta upp medborgarfürslaget till behand-
ling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 202I-01-19 att remittera medborgarfürslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ñr yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med h¿invisning till ftireliggande yttrande.

Protokolljusterarnas

úu,r
Utdragsbestyrkande
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Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $ 59 Dnr 20211

U pphand I i n gsbesl ut; ramavtal, entreprenadmaski ntjänster
Köpings kommun har tillsammans med Västra Mälardalens Energi och Miljö AB,
Köpings Bostads AB och KBAB Service AB upphandlat ramavtal ftir entreprenad-

maskintjänster. Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från och med 2€Ê0-04-01 med

en avtalstid om 4 ar från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör
ar,talet att gälla utan ftiregående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger

ensidig rätt aft säga upp avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock
upphöra tidigast efter ett (1) år räknat från avtalsstart.

Upphandlingen har genomftirts som en fÌirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgang 2021-02-23 hade fura (4) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftrts enligt upphandlings-
dokumentet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Schaktgruppen i Mälardalen AB som entreprenör ftir ramavtal entreprenad-

maskintjÈinster

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att fiirklara paragrafen omedelbart justerad.

202t-

Rh+6,*.
20A-03-to

%--

Annika Duàn
ordftirande

Ola Saaw
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 60 Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om pandemiläget vid sammanträdet.

Smittkurvan har planat ut i Västmanland - bättre läge än fürra veckan.

Vård- och omsorg: nägrabrukare smittade. God tillgång på skyddsutrustning.
Utbildning: något fall på gymnasiet
Kultur- och folkhälsa: fiirlängt ståingning av ungdomsaktiviteter t o m 21 mars
Kommunledning: smittspridning i Rådhuset.

Personalfü rsörj ningen fungerar.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$61

Krisledningsnämndens ansvar och roll, informat¡on
Árendet utgår.

Protokollj usterarnas Utdragsbestyrkande


