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Arsredovisning 2015, Köpings kommun
,4,rets resultat uppgår till 41,2 Mkr.
Ä,rsredovisning ftir Köpings kommun 2015 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning ftir Köpings kommun 2015 med däri gjorda dispositioner

Ks au $

70

Ombudgeteringar t¡ll

Dnr 20161208-042
201 6,

driftanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in ft)rslag på ombudgetering av anslag i
driftbudgeten från 2015 till 2016 med totaltTl 000 kronor, enligt;

- Kommunstyrelsen 75 tl<r
Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av driftanslag medges enligt styrelsens ftirslag.

Ksau$71

Drtr 20161209-042

Ombudgeteringar t¡ll 2016, investeringsanslag
Nämnder och fürvaltningar har lämnat in ftirslag på ombudgetering av anslag i
investeringsbudget från 2015 till2016 med totalt 155 617 rkr, enligt;

Stadskansliet
2 667 tkr
Drätselkontor
I 402 tkr
Tekniska kontoret
26 817 tkr
- vatten och avlopp
36 526 tl$
- fiärrvåirme
6 460 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden; stadsarkitektkont. 200 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
3 983 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
2 672 tl<r
Bam- och utbildningsnämnden
424 tkr
Kommundelsnämnden
745 tkr
73 721tkr

Kommunstvrel sens reserv

155 617

tkr

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetering av investeringsanslag medges enligt nämndernas och fürvaltningarnas ftirslag.
Protokollju

"wi

sign

Utdragsbestyrkande
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Drtr 2016lI7l-289

Ombyggnation och renover¡ng av Bååthska villan till hyresbostäder
villan) samt en
gårdsbyggnad. Köpings kommun övertog fastigheten från Köpings Mekaniska Verkstad
1974 och sedan 1991 har byggnaden använts ftr fritidsgårdsverksamhet.
På fastigheten Vanahem 1 finns en tvåvåningsbyggnad (Bååthska

Under 2015 flyttades fritidsgårdsverksamheten från Baathska villan och fastigheten
bjöds ut till försäljning. Anbuden var flera, men anbudsgivama hoppade av olika skäl av
och arbetsutskottet beslutade dåirför 2015-12-15 att avbryta försäljningen.
Stadskansliet har låtit utreda lämpliga altemativ gällande fastighetens framtid. Av utredningen har framkommit att huvudbyggnaden med dess planlösning är mest lämpad som
bostad.
Skissftirslag på en ombyggnation av Bååthska villan till lägenheter för uthyrning ftireligger. Skissñrslaget innefattar ombyggnation av fastigheten till fyra lägenheter, en
trerumslägenhet och tre tvårumslägenheter. Kostnaden ftir ombyggnationen beräknas till
5 miljoner kronor.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till stadskansliet att låta genomföra en ombyggnation av Bååthska villan
fyra hyreslägenheter enli gt ftireli ggande flors lag

till

samt att anvisa 5 miljoner kronor ut kommunstyrelsens investeringsreserv für
ändamålet.

Ksau$73

Dnr 2015/421-750

Rapport om e¡ verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den 1 juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (lVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
- Vård- och omsorgsnåimnden, kv 4 2015: två ej verkställt beslut äldre

åin

månader.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Protokollj ustetrarnas srgn

ul

K

Utdragsbestyrkande
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Dnr20161210-107

Arsstämm a 2016, Köpings Bostads AB med dotterbolag
Köpings Bostads AB kallar till årsstämma onsdagen den 23 mars20l6, kl 13.30 i KBAB's
lokaler på Sveavägen I 8.
Årsredovisning ftir 201 5 föreligger.
Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2016 är Jonny Clefberg (S) med Lena
Vilhelmsson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning ftir 2015 med koncernresultat- och koncernbalansräkning
samt bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet für 2015 års
räkenskaper och ftjrvaltning
samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $
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Drc 20161188-009

Meddelandelista nr 1, 2016
Meddelandelista nr | 2016, für kommunstyrelsen föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $
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Drr 20l2l3lI-290

Nybyggnation av förskola i kv Hjortronet 2, byggmötesprotokoll nr 15
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-17, $ 7, atf genomft)ra en utredning/projektering
samt en påftiljande entreprenadupphandling avseende byggnationen av en ny fürskola
omfattande 4 avdelningar på fastigheten Skogsborg 1:1 samt att anslå 2,7 ll4kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade 2015-01-07 att anta Stålbygg AB i Köping, som generalentreprenör ftir nybyggnation av fürskola på del av fastigheten Skogsborg 1 :1.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15 att anvisa 33,5 Mkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv ftir ändamålet.

Byggmötesprotokoll nr 1 5 ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
P

si gn

€l

Utdragsbestyrkande
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Ksau$77

Dnr 2014/677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 2
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 att uppdra till stadskansliet att låta genomfüra
en utredning av vilka åtgärder som behövs för att göra S:t Olovsskolans lokaler mer
ändamålsenliga och tillgängli ghetsanpassade.

Stadskansliet lät utarbeta ftirslag
- etapp 1: Huvudbyggnaden
- etapp 2: Annexet

till

åtgärder

i skolan och projektet indelas i två etapper;

Etapp 1, renovering av huvudbyggnaden, är genomfürd.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 I 4 - | 2- I 5 att läta genomföra proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, antrrexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade2015-11-03, under fürutsättning att kommunfullmäktige anvisar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör für renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor för renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).
Protokoll byggmöte nr 2 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $
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Dnr 20161

lnformation om arbetet med att bilda fiärrvärmebolag
Tekniska kontoret och revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers informerar om
arbetet med fiirvärv av Arboga Energi samt bolagisering av fiärrvärmeverksamheten i
Köping.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolliusterannas srgn

ffit

6

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20161

Upphandling av entreprenör för beläggningsarbeten
Köpings kommun har tillsammans med Arboga kommun och Kungsörs KommunTeknik AB upphandlat ramavtal ftjr beläggningsarbeten under ar,talstiden från och med
2016-04-01till och med 2018-03-31 med option för beställaren om ñrlängning/-ar i
upp till 24 mänader.
Upphandlingen har genomförts genom ftjrenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2001 :1091.

Vid anbudstidens utgång, 2016-02-25, hade fem anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning

anta;

Asfalt AB
2. NCC Roads AB
3. Skanska Asfalt och Betong AB
1. Peab

som entreprenörer av beläggningsarbeten under avtalstiden från och med 2016-04-01
och med 2018-03-31 med option ftir beställaren om ftirlängning i upp till 24 mànader

att uppdra till tekniska kontoret att teckna avtal med antagna entreprenörer
samt att fürklara paragrafen omedelbart justerad.

A,rx\ q>

Andreas Trygg
protokolljusterare

Salomonsson

Protokolljustffinas sign
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Utdragsbestyrkande
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