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KOPINGS KOMMUN

Kommunstvre¡sens arbetsutskott

SAM MANTRAOES PROTOKOLL
Datum

20r6-12-13+

Plats och tíd

Beslutønde

Ovrigø deltagønde

Justerøre

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 08.30 - 10.10

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Åkervall (MP)
Ola Saaw (M)

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Sverker Lindberg
Håkan Nicander
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2016- i2 - lb

sa Landström

Salomonsson

ordft)rande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
gatu- och parkchef, $ 331-333
projektledare, $ 343
kommunsekreterare

Paragrøf 331 - 344

OrdJörande

Justerande Saaw

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdutum 2016-12-13

Datumft)rønstøgs l:otb-l¿-t5 DatumJör loit- 0t- 0Yuppsl¡ttande \vrs tL ønslagsnedtagande

Fömaringsp lats fö r proto kol/ef $f¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

underskrirt .Clil,nstt* ï"dfuV{,-...
Christine Prid-Åhlen
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Ks au $ 331 Dnr 20161

Karlsdalstorg, information
Tekniska kontoret informerar om etapp 1 av ombyggnation av Stora Gatan och redogör
ftir ftirslag till utformning av Karlsdalstorg.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 332 Dnr 20161

Plan och kostnad för skyltning av cykelleder, målpunkter och avstånd
Tekniska kontoret redovisar ftirslag på cykelhåinvisningar, möjlig utformning av skyltar
och tänkbara målpunkter.

Kostnadsberäkning für skyltar, stolpar, fundament och arbete: ca 90 000 kronor.

Fondmedel fÌir skyltning finns avsatt.

Beslut
Arbetsutskottet be slutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 333 Dnr 20161

Trafikanalys för Big lnn, information
Tekniska kontoret informerar om trafiksituationen vid handelsområdet Big Inn.

Korsning 1: Ringvägen/infarten till Max hamburgarrestaurang m fl
Korsning 2 : Ringvägen/Barnhemsgatan - måttligt kapacitetsproblem
Korsning 3: Ringvägen/infarten till Big Inn m fl - kapacitetsproblem

Alternativa ftirslag på lösning: - cirkulationsplats vid korsning 3 (3-vägsrondell)
- cirkulationsplats vid korsning 2 samt ny infart till

Big Inn m fl (4-vägsronell): samlokalisering av
korsning 2 och3.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj^w\ sig Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 334 Dnr 2016/257-042

Driftbud getu ppfölj n i n g efter novem ber månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftilj ning for Köpings kommun efter
november månads utfall ftireligger.

Efter I I månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
päca- 16,7 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna rapporten.

Ks au S 335 Dnr 20161350-042

Redovisning av likvida medel och lån
Drätselkontorets redovisning av likvida medel och lån per den 30 november 2016 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Ks au $ 336 Dnr 20161

Kommundelsnämnden; behov av fler förskoleplatser i Kolsva
Kommundelsftirvaltningen ser att Kolsva ft)rskoleområde expanderar och att det finns
behov av en nybyggnation samt ytterligare en modul ftir att klara den ökade bristen av
ft)rskoleplatser i kommundelen.

Kommundelsnämnden beslutade 201 6-10 -27 att tillskriva kommunstyrelsen med ftirslag
att utreda möjligheten att skapa en ny fürskola i Kolsva med 8 avdelningar samt att
hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det utökade behovet av fürskoleplatser i
Kolsva och se över lämplig lösning ftir att reglera behovet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att utreda behovet av fler ft)rskoleplatser i Kolsva och
återkomma med ftirslag om eventuell nybyggnation av en ftjrskola.

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 337 Dnr 20161

Redovisning av avslutade uppdrag 2006-2016
Stadskansliet har ñljt upp de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige givit ftirvaltningarna under perioden 2006 till 2016 och
som formellt inte har återrapporterats till uppdragsgivaren.

Redovisningen ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av avslutade uppdrag 2006-2016.

Ks au $ 338 Dnr 20161778-101

Medborgarförslag - förläng gågatan förbi Stora Torget
Mona Lundqvist har lämnat in ett medborgarftirslag med florslag pä att Östra
Långgatans gàgata ftirlängs ftirbi Stora Torget fram till Stora Kyrkogatan.

Kommunfu I lmäkti ge bes lutade 20 I 6 - I I -28 att ta upp medborgarfü rslaget till behandling
samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelsen.

Vid arbetsutskottet sammanträde yrkar Daniel Äkervall att medborgarftirslaget ska
remitteras.

Roger Eklund yrkar avslag på medborgarftirslaget.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt beträffande de båda yrkandena. Hon finner
Eklunds fürslag antaget.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarftirslaget.

Ks au $ 339 Dnr 20161 400 och 467 -7 50

Rapport om ej verkställda beslut enl¡gt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

- Social- och arbetsmarknadsnämnden, kv 2 och 3,2016 inga beslut som inte
verkställts.

- Kommundelsnämnden, kv 2 och3,20l6: ett ej verkställt beslut.

Protokol Utdragsbestyrkande"&
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Beslut
Arbetsutskottet floreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 340 Dnr 20161188-009

Meddelandelista nr 4, 2016
Meddelandeli sta nr 4 20 | 6, lor kommunstyrelsen föreli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 341 Drtr 20141677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 15

Kommunstyrelsen beslutade 20II-04-28 attläfa genomfüra en utredning av vilka åt-
gärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 aff låtta genomftira projektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03 att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör
für renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42miljoner kronor für renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokoll från byggmöte nr l5 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ptotokotti's'fl,jK Utdragsbestyrkande
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Ks au ç 342 Dnr 20161

Servitutsavtal avseende östan âs 1:2 och Fantetorp 1:l
Ägarna till Fantetorp gård (Fantetorp 1:1) har ft)r avsikt att ansluta fiber till fastigheten
och har inkommit med ftirfrågan om att ansluta vid Svalvägen och ftirlägga fiberled-
ningen över kommunens fastighet Östanås 1:2.

Förslag till servitutsavtal ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande servitutsavtal mellan Östanås 1:2 och Fantetorp 1:l

Ks au $ 343 Dm 20161

Finansiering av projektering i Köpings hamn
För att fürbereda Köpings hamn ftjr framtida större fartyg och ökade godsmängder
behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassåinger som i
kajer, hamnytor och anslutande väg- och jåirnvägsnät.

En ftirstudie har genomförts som underlag für beslut om återgärder i hamnen.
Hamnprojektet är indelat i fyru investeringsperioder.

Etapp 1: - projektorganinsation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppståillningsspår,

ombyggnad av langkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt fürberedande arbeten inom anläggningsytan ftir mudder-
massor.

Kalkylerad kostnad ftir etapp 1: 23,1 Mkr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokollj Utdragsbestyrkande



röprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRAOESP ROTOKOLL
Datum

20r6-12-13

7 (7)

Ks au $ 344 Dnr 20161

Upphandling av spol- och slamtiänster
Köpings kommun har upphandlat ramavtal für senare avrop für underhåll och avhjäl-
pande av planerade och akuta driftstörningar av VA-anläggningar/nät. Avtalstiden ñr
uppdraget löper fran 2017-01-01med en avtalstid om 1 ar och med option för bestäl-
laren om ftirlängning/-ar i upp till 36 månader.

Upphandling har genomförts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttj tin ster, 2007 :1092.

Vid anbudstidens utgång den 2016-11-22hade fyra anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfiorts.

Beslut
Enligt tekniska kontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet

att anta Relita Industri & Skadeservice AB, Foria AB, Gillberg Miljöfrakt AB och
SUEZ Recycling AB som leverantörer av ramavtal för spolJ slamtransporttjänster
under artalstiden 2017-0I-0I -- 2017-12-31 med option i beställarens val om für-
längning/ar i upp till 36 månader.

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagna leverantörer

samt att fürklara paragrafen som omedelbart justerad
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ordfürande
Ola
protokolljusterare

sign Utdragsbestyrkande


