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Datum

2016-03-01

Ksau$61

Dnr 20161183-042

Stadska ns I iets förslag ti I I effektiviseri n g och kostnadsm i nskn i n g
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2015 fick samtliga
styrelse/nämnder i uppdrag att utreda:

-

Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan ftirvaltningarna.
Vad behövs ftir att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka ftirvaltningens
kostnader med2Yo.

Stadskansliets fürslag

till effektivisering

och kostnadsminskaningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna stadskansliets ftirslag
budgetberedningen.

till effektivisering

Ksau$62

och kostnadsminskning

till

Dnr 20161183-042

Drätsel kontorets förslag ti I I effektiviseri n g och samord n i n g
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2015 fick samtliga
styrelse/nämnder i uppdrag att utreda:

-

Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan fürvaltningarna.
Vad behövs für att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka ft)rvaltningens
kostnader med2Yo.

Drätselkontorets ftirslag

till effektivisering

och samordning ft religger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna drätselkontorets ft)rslag till effektivisering och samordning

till

budgetberedningen

Ksau$63

Dnr 20161183-042

Tekniska kontorets förslag till bespar¡ngar och samordning
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2015 fick samtliga
styrelse/nämnder i uppdrag att utreda:

-

Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan ftirvaltningarna.
Vad behövs ftir att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka ftirvaltningens
kostnader med2o/o.

Tekniska kontorets ftirslag
Protokolljuste

st

till besparingar och samordning ftireligger.
Utdragsbestyrkande

ñ

Datum

2016-03-01
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till tekniska kontoret att utarbeta fler besparingsalternativ
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna tekniska kontorets ftireliggande ftirslag till besparing och samordning till
budgetberedningen.

Ksau$64

Dnr 20161183-042

Stadsarkitektko ntorets ma rkavdel n i n gs fö rs lag ti I I effektiviseri n g och
samordn¡ng
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2015 fick samtliga
styrelse/nämnder i uppdrag atf utreda:

-

Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan ftirvaltningarna.
Vad behövs för att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka fürvaltningens
kostnader med2Yo.

Stadsarkitektkontorets markavdelnings förslag
ftireligger.

till effektivisering och samordning

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna stadsarkitektkontorets markavdelnings ftirslag till effektivisering och
samordning

Ks au $

till budgetberedningen.
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Dnr 2016118l-042

g

m u nalförbu

nd
Ä.rsredovisning 2015 fiir Västra Mälardalens Kommunalftirbund (VMKF) föreligger

Ars redovis

n in

201 5,

Västra

Mä

lardalens Kom

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2015 med däri
gjorda dispositioner

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2015 års ftirvaltning.

Protokollj

'"rg:1 sign

Utdragsbestyrkande

|,l

INGS KOMMUN

Datum

2016-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau$66

Dru 20161170-289

Anpassning av Brogården till tryggt stödboende för utsatta vuxna
hemlöshet

¡

Brogården, Åndesta 2:2,bestär av en tvåplansbyggnad, 15 rum och kök, på totalt
ca540 kvm. Gården fungerade som ålderdomshem fram till i början av 1970-talet och
därefter nyttjats av De Handikappades Riksftirbund fram till hösten 2015.
Huvudbyggnaden är sliten och i behov av renovering, framftirallt gallande ytskiktet. På
fastigheten finns även en komplementbyggnad i sämre skick.
Stadskansliet har under vintern låtit utreda lämpliga altemativ gällande fastighetens
framtid. Av utredningen har framkommit att social- och arbetsmarknadsnämnden har
stort behov av ett tryggt stödboende ftlr utsatta vuxna i hemlöshet, vilket Brogården
skulle vara lämplig som.
Skissftirslag till anpassning av Brogarden till ett tryggt stödboende ftireligger. Det är
möjligt att skapa 12 rum für boende, personalutrymme, kök, 2 samlingssalar samt WC,
RWC, dusch och tvätt. Kostnaden ftir anpassningen inklusive renovering av ut- och
invändigt ¡skikt samt ftirstärkt brandskydd beräknas till 3,8 miljoner kronor.

Beslut
Enligt stadskansliets fürslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kommunstyrelsen
att uppdra till stadskansliet att låta genomftira en anpassning av Brogarden till ett tryggt
stödboende für utsatta vuxna i hemlöshet enligt ftreliggande fürslag
samt att anvisa 3 800 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv für ändamålet.

Ks au $
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Dnr 20161

Skrivelse till kommunen med anledning av vattenläckan 2016-01-18
Ett antal fastighetsägare drabbade av vattenläckan i j anuari 2016 har tillskrivit kommunen. Tekniska kontoret redogör fcir inkomna synpunkter och informerar om hur
skrivelsen avses att besvaras.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

P

srgn

\

Utdragsbestyrkande

Datum

2016-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

68

Dm 2016l

pphandli ng av konsu lt för miljökonsekvensbeskrivning
Köpings kommun har upphandlat ramavtal angående konsult ftir miljökonsekvensbeskrivning under tiden 2016-04-01 -2017-03-31 med option fiir beställaren om
ftirlängning i upp till 36 månader.
U

Upphandlingen har genomfürts genom öppet ftirfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling (SFS 2007 :109 I).

Vid anbudstidens utgång 2016-02-04 hade tre anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning

anta;

1. SWECO Enviroment AB
Z. Ä.P-Infrastructure AB

3. Tyréns

AB

som leverantör av konsult ftir milj<ikonsekvensbeskrivning under avtalstiden från och

med 2016-04-01 till och med20I7-03-31 med option ftjr beställaren om ftirlängning i
upp till 36 månader

att uppdra till stadsarkitekten att teckna avtal med antagna leverantörer
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson
ordftirande

P

sign

Daniel Åkervall
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande

