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Plats och tid

Beslutønde

Ovrígø deltøgande

Justerare

Justeringens tíd och
pløts

Underskrìfter

Rådhuset, Köping, kI09.00 - 09.50

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Ä.kervall (MP)
Ola Saaw (M)

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Tove Svensk
Ulla Danielson
Maria Söderberg
Gun Törnblad
Mikael Norman
Elin Granberg
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2017 - Ol " 17

Salomonsson

ordftirande
v ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
personalchef, $ 12

HR-specialist, $ 12

upphandlare, VMKF, $ 12-13
stadsarkitekt, $ 14-15
mark- och exploateringschef, $ 14-15
VA-chef, $ 20
kommunsekreterare

Paragrøf 12-20

Selcreterare

Ordfarande

Justerande Ola aaw

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartittkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ssmmantr¡idesdatum 2017-0I-17

Iii,Hf;å"'^r' t'TÌ- 0r-rÌ li!í#{,i**** J'r}-02-Ôb

Förvaríngsp laß Jör p roto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

ftno¡l'oUnderskríft

Christine Frid-Åhlén
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Ks au $ 12 Dnr20l7l

Upphandling av ledarskapsutbildning
Köpings kommun har upphandlat ramavtal fiir senare avrop av ledarskapsutbildningar
och uppdrag av närstående karaktÈir. Avtalstiden för uppdraget löper från 2017-02-01
med en avtalstid om I år och med option ftir beställaren om fiirlängningl-ar i l+l+1 är.

Upphandling har genomftirts som en urvalsupphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU, SFS 2007:1091 15 kap.

Vid ansökanstidens utgång 2016-II-2I har elva ansökningar inkommit. Beslut togs om
att bjuda in 4 stycken ansökansgivare till upphandlingen och vid anbudstidens utgång
2016-12-07 hade fyra anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Management Support Partners AB som leverantörer av ramavtal ftlr ledarskaps-
utbildningar med avtalstid fran och med 2017-02-01och med en avtalstid om 1 år samt
med option ftir beställaren om ftirlängning/-ar i 1+l+l år

att uppdra till personalchefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ffirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ola Saaw
protokolljusterare

srgn Utdragsbestyrkande
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Upphandling gällande hyra av m¡ndre mask¡ner och verktyg
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop avseende inhyrning av
mindre maskiner och verktyg. Avtalstiden ftir uppdraget löper fran 2017-02-01med en
avtalstid om 1 år och med option ftir beställaren om ftirlängning/-ar i upp till 36
månader.

Upphandlingen har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU, SFS 2007:1091.

Vid anbudstiden utgång20l7-01-10 hade två anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta
1. Cramo AB
2. Ramirent AB

som leverantörer av ramavtal ftir inhyrning av mindre maskiner och verktyg under
avtalstiden 2017 -02-01 till 201 8-01 -3 1 med option ftir beställaren om ftirlängning/-ar i
upp till 36 månader

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagna leverantörer

samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad.

Ola Saaw
ordftirande protokolljusterare

S

Protokol stg Utdragsbestyrkande
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Ev inköp av mark, information
Stadsarkitektkontoret informerar om en möjlighet till inköp av mark.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 15 Dnr20I7l

Ev inköp av mark, information
Stadsarkitektkontoret informerar om en möjlighet till inköp av mark.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 16 Dnr20l6l7l9-040

Revisionsrapport; Granskning av delårsbokslut 2016 för Köpings kommun
Revisorernas granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2016 ftire-
ligger.

Arbetsutskottet beslutade 201 8- 1 1 -08 att remittera granskningsrapporten till drätsel-
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från drätselkontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom drätselkontorets fürslag till yttrande

Ks au $ 17 Dnr 20161

Delegations rapporter, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden
201 6- 1 0-01 - 2016-12-3 1 gällande transportdispens och lokala trafikftireskrifter ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera

sr

till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 18 Dnr20l4l677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr l6
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 attläta genomfüra en utredning av vilka åt-
gärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.

Stadskansliet lät utarbeta ftirslag till åtgarder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp 1: Huvudbyggnaden - renoveringen genomfürd.
- etapp 2: Annexet

Kommunfullmäktige beslutade 20I 4-12- I 5 att låúa genomftira proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade2015-11-03 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 fran byggmöte nr 16 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj Utdragsbestyrkande
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U pphand I i n g av matportionsformar och försl utn i n gsmaski ner
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftjr senare avrop avseende matportionsfor-
mar och ftirslutningsmaskiner. Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun
och genomftirts i samverkan ftir kommunerna: Arboga, Askersunds, Hallsberg, Hälle-
fors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Sura-
hammar samt Örebro.

Upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upp-
handling, LOU, SFS 2007:1091.

Vid anbudstidens utgång 2016-12-21hade ett anbud inkommit.

Kvalihcering och utvärdering av anbudet har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att antaTechPack in Scandinavia AB som leverantörer av ramavtal für matportions-
formar och fürslutningsmaskiner

att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

(

ordfürande
Salomonsson Ola

protokolljusterare

Protokollj,WI Utdragsbestyrkande
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Svar på stämning angående beräkn¡ngsgrunden för anläggningsavgiften
för VA-anläggning
Stämning av Köpings kommuns beräkningsgrund ftir anläggningsavgift ftir VA-an-
läggning (beslut i kommunfullmäktige 2016-11-28, $ 132)har inkommit till Mark- och
miljödomstolen och Köpings kommun har beretts tillfrille att besvara stämningen.

Köpings kommuns svar till Mark- och miljödomstolen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom ftireliggande svar titl Mark- och miljödomstolen.

Protokol""ffiq Utdragsbestyrkande


