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Kommunstv relsens arbetsutskott

Pløts och tíd

Beslutande

Ovrigø deltøgande

Justerare

Justeringens tìd och
plats

Underskrffier

Selcreterare

Ordförande

Rådhuset, Köping, kl 11.00 - 12.05

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Maria Söderberg
Kenneth Blomkvist
Gun Tömblad
Anita Iversen
Kajsa Landström

Maria Liljledahl

Köping, Rådhuset, 2019- i2""17

Salomonsson

Justerande Maria Liljedahl

ordfürande
vice ordfürande, $ 321-325
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef, $ 320-326
ekonomichef
teknisk chef
upphandlare, VMKF, $ 319-320
ekonom, $ 319
samhällsbyggnadschef, 5 321 -324
planchef, ç 321-324
sekreterare

Farøgraf 319-326

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrlidesdatam

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-17

Dalumför ønsløgs Datumför
uppstittande anslags nedtagande

Fö maringsp løts Jör proto kol/ef g1¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 319 Dnr 20191658

U pphand I i ngsärende ; Ramavtal för ri ksfärdtiä nst
Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun har upphandlat ramavtal für
senare avrop av riksftirdtjänst.

Avtalstiden ftir detta uppdrag planeras löpa fran och med 2020-03-0I med en avtalstid om
4 är från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
ftiregående uppsägning.

De upphandlande myndigheterna äger ensidig ratt att säga upp avtalet med minst tre (3)
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandling har genomftjrts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20 I 6 :l 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-ll-25 hade tvä (2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvÈirdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Riksfiirdtjrinsten i Sverige AB som leverantör till ramavtal ftir riksfÌirdtjänst med
avtal sstart 2020 -03 -0 |

att uppdra till vård- och omsorgschef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Lilj

srgn

protokolljusterare

Protokollju sterarnas

W w
Utdragsbestyrkande
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Upphandlingsärende; Markentreprenader ¡nom område gata, park och VA
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, Västra Mälardalens Energi
och Miljö AB, Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB har upphandlat
ramavtal ftir senare avrop av markentreprenader inom område gata, park och VA.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa fran och med 2020-0I-0I med en avtalstid om 4 år
från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
ftiregående 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) år.

Upphandling har genomfürts med florenklat ftirfarande enligt Lag om offentlig upphandling,
SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång 2019-03-15 hade elva (11) anbud inkommit:

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
1. Andersson i Köping AB
2. Schaktgruppen i Mälardalen AB
3. Mark & Bygg i Kungsör AB
som entreprenörer av ramavtal markentreprenader inom område gata, park och VA
med avtals start 2020-0 I -0 1

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad.

,. tlnnþ2i.*r,
Maria Liliddahl
protokolljusterare

Protokotttustery6
,r,\--

Utdragsbestyrkandesign
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Reviderat reg lemente för sam häl lsbygg nads näm nden
Som en ftiljd av beslutande ftirändringar i ftirvaltningsorganisationen, då miljökontoret
slås ihop med samhällsbyggnadsftirvaltningen, har ñrslag till revidering av reglemente
utarbetats.

Revideringen innebär att tvâ punkter utgår:
. Utredning och planering vad avser kommunens fastigheter och lokalftrsörjning
. Hamnfürvaltning

Beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente ftir samhällsbyggnadsnämnden.

Ks au ç 322 Dnr 20191655

Planbesked och planuppdrag för fastigheterna Balder I och Balder l4
Köpings Pastorat inkom den I oktober 2019 med en begäran om planbesked ftir
fastigheterna Balder 8 och 14. De önskar möjliggöra kontor i den befintliga byggnaden
på fastigheten Balder 8 samt att en utökning av byggrätt ftir att uppfüra en tillbyggnad
på fastigheten Balder 14. Tillbyggnaden ska skapa en effektivisering av pastoratets

verksamhet samt en ftirbättrad arbetsmiljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning ar att ge positivt planbesked i syfte att
möjliggöra kontor i den befintliga byggnaden på fastigheten Balder 8 samt utöka
byggrätten på fastigheten Balder 14. En antikvarisk utredning behöver göras für
byggnaderna på fastigheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen kan
handläggas med standardftirfarande och att ett antagande av detaljplanen kan
preliminåirt ske vintern 2021.

Planbesked och planuppdrag ftir fastigheterna Balder I m.fl i Köpings tätort, Köpings
kommun, ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ge positiu planbesked och pröva planläggning enligt ansökan

samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan fiir fastighet
Balder 8 m.fl. i syfte att möjliggöra kontor på byggnaden på fastigheten Balder 8 samt

utöka byggrätten på fastigheten Balder 14.

sign

\u
UtdragsbestyrkandeP
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Planbesked och planuppdrag för fastighet Sorby l:6 i Munktorp
Munktorp har ett par utpekade områden ftir bostadsbyggande i kommunens
översiktsplan. Ett av områdena ar en gällande detaljplan (PL274 Sorby I :6 m.fl.

Munktorps tdtort) som just nu är i projekteringsfasen. Det andra området är ftjr detta
planuppdrag, vilket även ses som en naturlig nästa etapp ftir gällande detaljplan.
Dessutom finns behov av fler ftirskoleplatser i Munktorp och en placering av en ny
fiirskola intill Rabbstavägen har därftir diskuterats.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer det lämpligt att indela detaljplanearbete ftir
del av fastigheten Sorby 1:6 i syfte att planlägga för ftirskola och bostäder. Frågor som
behöver utredas är geoteknik, markawattning, VA-lösning, trafiksäkerhet och avstånd

till bostäder. Planprocessen bedöms kunna hanteras med standardftirfarande, och ett
antagande av detaljplanen kan preliminåirt ske sommaren202l.

Planuppdrag ftir del av fastighet Sorby l:6 i Munktorp, Köpings kommun ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan ftir fastighet
Sorby 1:6 i syfte att planlägga fiir fürskola och bostäder.

Ks au S 324

Planprioritering inför 2020
Prioritering av detaljplaner 2020 ftireligger

Syftet med denna planprioritering är att kunna planera 2020 âtrs arbete med detaljplaner
utifran de behov av planläggning och de personalresurser som finns till ñrfogande.
Planenheten ska även hinna med nödvändig översiktsplanering och andra ärenden.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godklinna samhällsbyggnadsftirvaltningens ft)rslag till prioritering av planer.

Dnr 20191657

Protokollj srgn

çv
Utdragsbestyrkande
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Yttrande över revisionsrapport - granskning av budgetprocessen
På uppdrag av de fürtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB granskat
kommunens budgetprocess. Under revisionens granskning har synpunkter framfürts till och
diskussioner ftirts med ekonomiavdelningen och övrigt berörda ftirvaltningar. Kommen-
tarer baserade på de punkter som återfinns i granskningsrapportens sammanfattning finns
att läsa i ekonomiavdelningens yttrande.

Yttrande över granskning av budgetprocessen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ekonomiavdelningens yttrande över revisionsrapporten Granskning av
budgetprocessen

samt att överlämna skrivelsen till kommunrevisionen.

Ks au $ 326

Avsägelse, ledamot i kommunala handikapprådet
Samhällsbyggnadsnåimnden informerar om att Hans Winberg (S) har avsagt sitt uppdrag
som ledamot i kommunala handikappråde{ samt att Agneta Sellholm (M) har utsetts till
ordinarie ledamot och Annika Duán (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Protokollj ""r"rWi sign Utdragsbestyrkande


