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Ksau$81

Dnr 20161261-259

Markbytesavtal, Macksta 1:18 och Macksta

l:3

Fastighetsägarnatill Macksta 1:18 och stadsarkitektkontoret har enats om ftirslag till
markbytesavtal innebärande markbyte ftir att uppnå en mer ändamålsenlig fastighetsindelning ñr båda parter.
Kommunen fär genom markb¡et tillgang till mark som kan ingå i den nya detaljplanen
ftir Macksta, etapp 1. Markbyte sker utan ersättning och kommer att genomftlras som
fastighetsreglering.
Förslag

till markb¡esavtal ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige beslut

att godkänna ftireliggande ft)rslag
Macksta 1:18 och Macksta 1:3.

Ks au $

till

markbytesavtal avseende del av fastighetema

82

Dnr 20161

Hamnförvaltn ing, information
Stadsarkitektkontoret informerar om hamnftirvaltningen vid sammanträdet.

Hamnfürvaltning(stadsarkitektkontoret): -miljö
- arbetsmiljö och säkerhet
- geoteknik och konstruktion
Belastningsplan

-

hur Mälarhanìnar får belasta olika ytor.

Gränssnittet Köpings kommun

-

Mälarhamnar: en del av hyresavtalet.

Att ftirvalta en hamn: - komplex anläggning
- expanderande verksamhet
- generationsskifte, redundans, kunskapsöverftiring

Förvaltarrollen:

- underhåll
- kundvård
- anläggningsutveckling

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

P rotokolliusterarnds srgn
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Utdragsbestyrkande

Datum

2016-03-22
Komm

u

nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

83

Dnr 20161

Centraliserad rekryteri ngsenhet, rapport
Ä¡endet utgår.

Ks au $

84

Dnr 20161

Personal 2015, sammanställning
Stadskansliet redogör ftir en samlad beskrivning av kommunens medarbetare samt en
bild av det personalstrategiska arbetet 2015.

Syfte: beskriva 2015 års personalarbete och identifiera utvecklingsområden.
Övergripande målsättning: Att bli en attraktiv och efterfrågad arbetsgivare.

Måluppffllelse: påbörjat att forma hur arbetsgivarvarumåirket ska arbetas fram.
Fem fokusområden:

- Arbetsmiljö och hälsa
- Jämställdhet och mangfald

- Personal- och kompetensfürsörjning
- Ledarskap och medarbetarskap
- Lön och villkor
Sammanställning av Personal/HR ftir Köpings kommun 2015 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet.

Protokollj
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau$85

Dnr 20161250-373

Upphandlingsärende; om läggn¡ng av fiärrvärmeledni ngar vid Badvägen
m fl samt Karlbergsgatan
Köpings kommun har upphandlat omläggning av fyra fiänvärmeledningar i området
kring Hultgrensgatan, Badvägen, Diskusgatan och Kristinelundsgatan samt en vid
Karlbergsgatan.
Upphandlingen har genomfürts genom ftirenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2007 :1091.

Vid anbudstidens utgång, 2016-03-14, hade två anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.
Kostnaden ftir omläggningen ryms i tekniska kontorets investeringsbudget.

Beslut
Enligt tekniska kontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att anta E.T.F. Energiteknik fiärrvärme AB som entreprenör av omläggning av fyra
fiärrvärmeledningar i området kring Hultgrensgatan, Badvägen, Diskusgatan och
Kristinelundsgatan samt en vid Karlbergsgatan till en anbudssumma av
2 320 000 kronor
att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med entreprenören.
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.
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Ksau$86

20161156-373

Projekteri n g av tra nsiteri n gs led n ¡ n g ti I I Arboga.
I projektet att ftjrvärva Arboga Energi AB ingår attbyggatransiteringsledning mellan
Köping och Arboga ftir att koppla sanìman de olika fiärrvärmesystemen. För att skapa
ftirutsättning für sammankoppling så tidigt som möjligt behöver projektering påbörjas
snarast.

Efter utfiird projektering kan en upphandling av entreprenaden verkställas direkt efter
köpet som planeras till l juli 2016. Detta möjliggör i sin tur projektstart i augusti/
september under ftjrutsättning att upphandlingen kan genomftiras utan störningar.
Ambitionen åir att kunna slutftira sammankoppling av fiärvärmenäten mellan
kommunerna under apÅllmaj månad 2017.

Beslut
Enligt tekniska kontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att projektering av transiteringsledning mellan Köping och Arboga får påbörjas
samt att kostnaden ftir projektering kommer att belasta det ftirvärvade bolaget.

Ksau$87

Dnr 20141183-613

Slutredovisn i ng av särsk¡lt u ppdrag från kommu nfullmäktige; ku lturskola
I samband med kommunfullmäktige budgetbeslut 2013 fick barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnåimnden i uppdrag att undersöka möjligheten att med
gemensamma resurser sammanftira musik, dans, konst med mera

till

en kulturskola.

Kultur- och fritidsnämndens slutredovisning av uppdraget ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutredovisning av uppdraget.
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20r6-03-22
Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ksau$88

Dnr 20161257-042

Driftbudgetu ppfölj n i n g efter februari månads utfal I
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
februari månads utfall ftireligger.

Efter 2 månader beråiknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på ca -3,5 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera uppftiljningen till protokollet.

Ksau$89

Dnr 20151746-10l

Medborgarförslag - justering av regler för kommunens utställningshall
Håkan Eklund har lämnat in ett medborgarfürslag med ñrslag påjustering av utställningsperioder och delar i reglerna kring kommunens utställningshall.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att remittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande. Yttrande fran kultur- och fritidsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsnÈimndens yttrande.

Ks au $
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Drr 20161236-042

Revisionsrapport; Granskning av bokslut och årsredovisning 2015
Kommunens revisorer har översiktligt låtit granska Köpings kommuns bokslut och årsredovisning ftir 2015.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
ftirenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat.
Revisorernas rapport ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera revisonsrapporten till drätselkontoret ftir yttrande.
Protokollj
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Utdragsbestyrkande

Detum
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91

Dnr 20161117-10l

Motion, utveckla den fastighetsnära insamlingen med mål att förebygga
avfall och förbättra källsorteringen
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att utveckla den
fastighetsnära insamlingen med mål att ftirebygga avfall och ftirbättra källsorteringen.
Motionären ftireslår att
- Köpings kommun skall inleda en ftirsöksverksamhet i motionens anda ftir att
ftirbättra avfallshanteringen
- at!" Renhållningsordningen omarbetas ftir att den nya avfallshanteringen skall
kunna implementeras i kommunen.

Kommunfullmfütige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen

till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till Västra Mälardalens Kommunalftirbund och Vafab Miljö AB
ffir yttrande.

Ksau$92

Dnr 20161163-101

Motion, flytt av sexorna tillbaka till mellanstadiet
Maria Liljedahl (SD) har låimnat in en motion med fÌirslag att

-

indelningen ftir eleverna i är 6 i Köpings kommun görs om på så sätt att samtliga
skolor har en indelning att eleverna i år 6 tillhör mellanstadiet och inte
högstadiet
dessa elever

i år 6 fysiskt placeras ihop med eleverna i mellanstadiet och inte

lokaliseras på samma ställe som högstadieeleverna.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.

till

behandling samt att

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden ftir yttrande.

srgn
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Utdragsbestyrkande
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Ksau$93

Dnr 20161167-l0l

Motion, utreda hur kommunens förebyggande arbete, och dess
åtgärdsplan vid utbrott av sm¡ttsam sjukdom, ser ut
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att lämplig nämnd ges
uppdrag att

i

-

ta fram, eller anvåinda en redan framtagen, informationspärm for distribution
(gärna digitalt) till nyanlåinda, ensamkommande samt personer som vistas
illegalt i kommunen, om privilegiet som finns att få genomgå en gratis
hälsokontroll, ftir att få fler människor rin idag (ftir närvarande mindre än hälften
av alla) att genomgå den

-

utreda hur kommunen arbetar ftir att uppmuntra nyanlända ftlräldrar att låta sina
bam genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erduds innan barnet

inträder i skolan

-

utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom
(ex TBC) i någon av kommunens skolor eller ftjrskolor ser ut.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.

till

behandling samt att

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden
ftir yttrande.

Ksau$94

Dnr 20161165-101

Motion, utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att
förh i nd ra sm ittsprid n i n g av sm ittsam ma sj u kdomar
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att lämplig nämnd ges i
uppdrag att

-

ftir sin skolas skol(enligt
hälsovård, arbetar ft)rebyggande
skollagen 2010:800) ftir att fürhindra
smittspridning av smittsamma sj ukdomar.
utreda hur de kommunala skolornas rektorer, som ansvariga

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen
remittera motionen till kommunstyrelsen.

till

behandling samt att

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden
ftir yttrande.
Protokollju
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Ksau$95

Dnr 20161169-101

Motion, utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag att ltimplig nämnd ges i
uppdrag att

-

utifrån de samhällsfarliga sjukdomarna samt allmänfarliga sjukdomarna som
finns (30 st) utreda hur tillgången till vaccin ftir de ökade sjukdomama ser ut på
kommunal nivå

-

om fallet ovan ¿ir bristfÌilligt, utreda en samordnad inköpsftirmåga med
landstinget som uppfyller en ftirsörjningsstrategi.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till stadskansliet for yttrande.

Ksau$96
Medborgarförslag

Dnr 2016/147-l0l

-

öka säkerheten i trafiken

Veronica Danielsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag på åtgärder ftir att
öka såikerheten i trafiken. Till ftirslaget bifogas en namninsamling.
Förslagställaren füreslar
- trafikljus i korsningen Sveavägen - Ågtirdsgatan.
- rondell på Ringvägen vid ICA Maxi fiir att underlätta in- och utfarter.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 atttaupp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

till

behandling

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarfürslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Ks au $
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Dnr 20161172-107

Arsstämm a 2015, Mälarhamnar AB,
Aktieägarna i Mälarhamnar AB kallas till årsstämma tisdagen den 29 mars2016,
kl 10.00 på hamnkontoret i Köping.
Vid stämman behandlas bl a årsredovisning
Protokolljustepr¡âs sign

ffitp

ftr

2015.

Utdragsbestyrkande
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Kommunens ombud vid bolagets ståimmor under 2016 är Roger Eklund med Ulrik
Larsson som ersättare, vilka båda anmält ffirhinder.
Arbetsutskottet beslutade2016-02-23 attbemyndiga Carl-Inge Westberg (S) som
ombud ftir Köpings kommun vid Mälarhamnar ABs årsstämma20l6.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen fttr 2015 med tillhörande resultat- och balansräkning
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir 2015 ars räkenskaper
att godkänna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition
samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $
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Dnr 20161116-002

Delegationsrapport, stadsa rkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under
februari 201 6 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ks au $
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Dnr 20l2l3ll-290

Nybyggnation av förskola i kv Hjortronet 2, byggmötesprotokoll nr

l6

Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-17, $ 7, att genomftira en utredning/projektering
samt en påftiljande entreprenadupphandling avseende byggnationen av en ny ftlrskola
omfattande 4 avdelningar på fastigheten Skogsborg 1:1 samt att anslå 2,7 ll4kl ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir åindamålet.
Arbetsutskottet beslutade2015-01-07 att anta Stålbygg AB i Köping, som generalentreprenör ftir nybyggnation av fürskola på del av fastigheten Skogsborg I :1.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15 att anvisa 33,5 Mkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv fiir ändamålet.

Byggmötesprotokoll nr 16 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

(#t

Protokolljusterp¡¡as sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr20l6l

Upphandlingsärende; gross¡st för kolonial, färska och frysta livsmedel
Köpings kommun har tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och
Surahammars kommun, upphandlat ramavtal ftir leveranser av livsmedel; kolonial,
ftirska och frysta livsmedel (KAKs Grossist: kolonial, ftirska & frysta livsmedel).
Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.
Upphandlingen har genomftirts genom öppet fürfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2007 :1091.

Vid anbudstidens utgång, 2016-01-29, hade två anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Menigo Foodservice AB som leverantör för ramavtal ftir leveranser av
livsmedel; kolonial, ftirska och frysta livsmedel (KAKs Grossist: kolonial, fÌirska &
frysta livsmedel) under tvä är fran och med avtalets ikraftträdande med möjlighet till
ftirlängning i upp till 24 månader
att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med leverantören
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

Protokollj
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Dnr 20161

Upphandlingsärende; Ieverantör av lilla mejeri och färska grönsaker, frukt
och potatis
Köpings kommun har tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och
Surahammars kommun, upphandlat ramavtal für leveranser av livsmedel; lilla mejeri
och ftirska grönsaker, frukt och potatis (I(AKs lilla Mejeri & ftirska grönsaker, frukt &
potatis). Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.
Upphandlingen har genomfürts genom öppet ftirfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2007 :1091.

Vid anbudstidens utgång, 2016-02-08, hade fyra anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Grönsakshallen Ingvar Johansson AB som leverantör ftir ramavtal för
leveranser av livsmedel; lilla mejeri och fìirska grönsaker, frukt och potatis (KAKs lilla
Mejeri & ftirska grönsaker, frukt & potatis) under tvä âr fran och med avtalets
ikraftträdande med möjlighet till ftlrlängning i upp till 24 månader
att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med leverantören
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

Protokol ljusterqrqas sign
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