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Ks au $ 77 Dnr 2020ñ20

Arsredovisning 2019 för Köpings kommun
Ä.rsredovisning ftir Köpings kommun 2019 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftlreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning fiir Köpings kommun 2019 med däri gjorda dispositioner

samt att årets resultat ska användas till finansiering av framtida investeringar.

Ks au $ 78 Dnr 20201

Om bu d gete ri n ga r ltll 2020, i nveste ri n gsa ns la g

Nåimnder och fürvaltningar har låimnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i inves-
teringsbudgeten ftän2019 fill2020 med totalt 5ll 642 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nåimnders och ftirvaltningars
lorslag.

Ks au $ 79 Dnr 20191625

Motion, säker gång- och cykelöverfart vid Mc Donalds
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har lämnat in en motion med ftir-
slag om att tydliga fÌirgmarkeringar fiir övergångsställe och cykelöverfart görs i väg-
banan vid Mc Donalds samt att skyltar lor övergångsställe och cykelöverfart sätts upp.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-II-25 attta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

\îv
Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 80 Dnr 202011

Motion, biltrafik vid skolor
Vänsterpartiets fullmåiktigegrupp har lämnat in en motion med ftirslag om

att Köpings kommun ser över trafiksituationer på gator i nåirhet till kommunens skolor
och därpå vidtar lämpliga åtgärder i form av exempelvis vägbulor eller liknande.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB fiireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftlreslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med h¿invisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 81 Drr20l9l622

Medborgarf<irslag - Cykelbana utefter Norsavägen
Börje Österdahl har lämnat in ett medborgarfilrslag med ftirslag om att anlägga en
cykelbana utefter Norsavägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-II-25 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 attremittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftr yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmåiktige besluta

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

sign

\,t\-
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Ks au $ 82 Dnr 202012

Med borgarförslag - byg g en fu n gera nde parkeri n g/avläm n i n gsplats vid
S:t Olovsskolan
Niklas Berglund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunens ska
by g ga en fungerande parkering/avlåimningsplats vid S :t Olovs skolan.

Kommunfullmfütige beslutade 2019-12-16 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmfütige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokollj usterãilhas
t#4 
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Ks au $ 83 Dnr 20201

Upphandlingsärende; fi nansiella tjänster
Arboga kommun, Arboga kommunalteknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB, Rådhuset
i Arboga AB, Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, Kungsörs kommun,
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, Köpings
kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, Köpings Kabel-TV, Västra Mälar-
dalens Energi & Miljö AB, Västra Mälardalens Kommunalftirbund, Västra Mälardalens
Myndighetsftirbund har upphandlat avtal fÌir finansiella tjänster.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från och med 2020-06-01med en avtalstid om 6 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 genomförts med öppet fürfarande enligt Lag om offentlig upphandling,
SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2020-01-31hade ett (1) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbudet har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arÍa Sparbanken Västra Mälardalen som leverantör av ramavtal Finansiella tjänster
med avtals start 2020 -06-0 1

att uppdra till ekonomichef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson Maria Lil
Ordfürande protokolljusterare

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

KommunsWrelsens arbetsutskott

SAM MANTRROESPROTOKOLL
Datum

2020-03-17

6 (8)

Ks au $ 84 Dnr 20201

Nytt särskilt boende för äldre, hemställan från vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden hemställer om att låta utreda behov av och planering ftir
en nybyggnation av ett särskilt boende ftir äldre i Köpings kommun.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att utarbeta ftirslag till projektbeskrivning ftir
en nybyggnation av ett särskilt boende ftir äldre.

Ksau$85 Dnr 2019/668

Motion, brukarundersökning avseende LOV inom äldreomsorgen
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med fürslag om

att kommunen utfür en brukarundersökning ft)r att undersöka intresset ftir inftirandet av
LOV inom äldreomsorgen i Köpings kommun

att kommunen på lämpligt sätt utfür en undersökning av intresset av LOV hos kommande
eventuella brukare av äldreomsorgstjänster inom Köpings kommun som åir 70 är.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden ftir yttrande.

Ks au $ 86 Dtu 2020183

Motion, anställ en äldrekurator
Maria Liljedahl (SD) har låimnat in en motion med ftirslag om

att kommunen anställer en äldrekurator für placering inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden für yttrande.

Protokollj srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 87 Dnr 2020168

Motion, isbanans vara eller inte vara?
Jenny Adolphson (C) och Silpa Laitio Karlsson (SD) har lämnat in en motion med
ftirslag om att kommunfullmäktige beslutar;

att skyndsamt göra en ny utredning av hur Köpings kommun ska kunna erbjuda en
konstfrusen utomhusisbana både ftir aktiva sportklubbar och allmåinhet.

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-02-24 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kommunledningsftirvaltningen att i samarbete med kultur-
och fo lkhäl softirvaltningen utarbeta ett yttrande.

Ksau$88 Dnr2020184

Medborgarförslag - möjlighet för annan aktör att renovera och driva gamla
badhuset
Edvard Ruin har lämnat in ett medborgarftirslag med förslag om att möjlighet ges ftir
någon annan (t ex privat) aktör att renovera och driva det gamla badhuset i Köping
vidare, när det nya badhuset står klart.

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-02-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avslå medborgarfü rslaget.

Ksau$89 Dnr 2020/85

Medborgarförslag - utegym vid fågeltornet på Malmön
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarftirslag med förslag om att uppfüra ett
utegym vid fågeltornet på Malmön samt att Malmönvägen ftirses med belysning.

Kommunfullmäktige beslutade 2020 -02-24 att ta upp medborgarfü rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att ftirslaget far övervägas i samband med kommande budgetberedningar.
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Ks au $ 90 Dnr 2020170

Med borga rförslag - öka säkerheten vid övergån gsstäl let Nyckel bergs-
vägen/Agärdsgatan
Joel Pennerborn har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att öka säkerheten vid
övergångsstället Nyckelberg svägen/Ägärds gatan

Kommunfullmåiktige beslutade 2020-02-24 att ta upp medborgarforslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ñr yttrande.

Ks au $ 9l Dnr 20201

Ordförandebesl ut; avbrytande av upphandling
Ordftirandebeslut om avbrytande av upphandling av staty Kalle "Köping" Gustafsson
ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 92 Dnr 20201

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


