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Ordförandebeslut

Dnr 20161

detaljplaneuppdrag för del av Nyckelberget l:1
idag är allmän plats blir planlagd som kvartersmark ftlr bangolf.

-

Syfte: att marken som

Marken bangolfen ligger på ägs av Köpings kommun och är i plan reglerad
eller plantering. Marken har arrenderats ut till Köpings bangolfklubb.
Ordföranden har med stöd av lämnad delegation beslutat att uppdra
kontoret att upprätta detaljplan for del av Nyckelberget 1 :1.
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Arrendeavtal med Köpings Bangolfklubb
Köpings bangolfklubb disponerar ett område om ca 2 000 kvm av fastigheten
Nyckelberget 1:1. Gällande avtalar etttvåårigtlägenhetsarrende från2003, som
ftirlängs två år i taget. Klubben planerar nu att göra investeringar i bangolfanläggningen,
och für atthamöjlighet att söka olika investeringsbidrag ar ett villkor att längre
arrendeavtal tecknas.
Förslag på nytt arrendeavtal ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkåinna ftireliggande ftirslag till avtal om lägenhetsarrende mellan Köpings
kommun och Köpings Bangolfklubb.
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Upphandlingsbeslut; antagande av entreprenör för ramavtal entreprenadmaskintiänster
Köpings kommun har tillsammans med Köpings Bostads AB och KBAB Service AB
upphandlat ramavtal fcir entreprenadmaskintj änster under avtalstiden 20 17 -0 4-0 1 2018-03-31 med option för beställaren om ftirlängning i upp till 36 månader.
Upphandlingen har genomftirts genom ftirenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU, (2007 :109 I).

Vid anbudstidens utgång 2016-12-09 hade tre anbud inkommit.
Efter kvalificering och utvärdering av anbud ftirordas anbudsgivare nr 3 som
entreprenör av ramavtal entreprenadmaskintj änster.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Schaktgruppen i Mälardalen AB som entreprenör av ramavtal entreprenadmaskintjänster under avtalstiden 2017 -04-01 - 20IS-03-31 med option ftir beställaren
om ftirlängning i upp till 36 månader.
att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör
samt att ft)rklara paragrafen omedelbart justerad
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Upphandlingsbeslut; antagande av entreprenör för ramavtal
transporttjänster
Köpings kommun har tillsammans med Köpings Bostads AB och KBAB Service AB
upphandlat ramavtal för transporttjåinster under avtalstiden 20I7-0I-01r -2017-12-31
med option ñr beställaren om ftirlängning i upp till 36 månader.
Upphandlingen har genomfürts genom ftjrenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU, (2007 :109 I).

Vid anbudstidens utgang 2016-12-09 hade tre anbud inkommit.
Efter kvalificering och utvärdering av anbud ftirordas anbudsgivare nr 2 som
entreprenör av ramavtal transporttjänster.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Schaktgruppen i Mälardalen AB som entreprenör av ramavtal transporttjänster
under avtalstiden 2017-01-01-2017-12-31 med option ftir beställaren om förlängning i
upp

till36

månader.

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagen leverantör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad
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