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Plats och tid

Beslutande

Ovrigø deltagønde

Justerare

Jasteringens tid och
pløts

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl09.00 - 10.30

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

David Schanzer-Larsen
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Mikael Hellberg
Sofie Åström
Kari Anttila
Mikael Norman
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2017 - 07-ZS

Selveterare Landström

Ordförande

Justerande Andreas Trygg

ordftirande, $ 59-65
v ordftirande, $ 59-65, ordf. $ 66
ledamot
ledamot
ledamot, $ 59-65

tf kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
HR-specialist, $ 59
kommunikationsstrateg, $ 59
fastighetsansvarig, $ 60-61, 63

mark- och exploateringschef, $ 66
kommunsekreterare

Paragraf 59 - 66

'Øc*
Salomonsson \ffi-b5 Rc@Ut<uncl ,b 66

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

orgøn Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrìidesdstum 2017-02-28

Døtumft)ranstags lOtÏ-02,-Zti DatumJör SOtÌ-03^LZ
appsliltande 'Àvt' Y'¿ vv anslagsnedtagønde

F ö rvøríngsp løts jör proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

[u^ìr*Î'g IUnderskríft

Christine Prid-Åhlen
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Arbetsgivarvarumärket, informat¡on
Personalavdelningen och kommunikationsenheten deltar vid sammanträdet och
informerar om kommunens arbete med arbetsgivarvarumåirke.

Bakgrund:
- Lyskraft - VKL
- Arbetsgrupp i kommunen; stadskansliet, barn- och utbildning, vard- och omsorg,

Kolsva kommundel, kultur- och fritid

Nuläge:
- Samla in och bearbeta information

Framtid:
- Skapa eî gemensam bild av kommunen som arbetsgivare
- Skapa en kommunikationsplan kring varumärket

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokollj usterarnas sion

WIM
Utdragsbestyrkande
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Ksau$60 Dnr 20161458-821

Köpings lP, iordningställande av entré och parkering (särskilt uppdrag från
komm u nfu I I mä kti ge), a ntagande av entreprenör
Köpings IP och paviljongen har genomgått en större upprustning och i planen ingick också
flytt av entré, iordningställande av parkeringen mm. I samband med budgetbeslut ftir 2015
beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att presentera ftirslag med
kostnadskalkyl ftir iordningställande av parkeringen och entrén.

Förslag på iordningställande av parkering och entré vid Köpings IP inklusive kostnadskalkyl
presenterades under våren 2016.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20, 5 77, att uppdra till kommunstyrelsen attläta
genomftira iordningställande av entré och parkering på Köpings IP enligt ftireliggande
fiirslag samt att anvisa 3,1 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir ändamålet.

Åtgärderna är planerade att utfüras under våren 2017.

Entreprenaden är upphandlad genom ftirenklat ftirfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling. För att öka flexibiliteten i hanteringen av anbuden har ftiljande delar lagts
utanfür anbuden som optioner:

1. fl¡t av boulebanor
2. grusning
3. asfaltering
4. renovering av gradänger, publikplatser

Vid anbudstidens utgång, 2017-01-26, hade tre anbud inkommit. Kvalificering och utvär-
dering av anbuden har genomfürts.

Anbudsgivare nr 1 bedöms ha lämnat det mest ftirdelaktiga anbudet.

Kostnadssammanställning: Upparbetade kostnader (utredning, underlag) 110 000 kr
Vattenmagasin 90 000 kr
Anbudssumma 3 200 000 kr
Option nr I 125 000 kr
Option nr 4 155 000 kr

3 680 000 kr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar under frirutsättning att ytterligare medel anvisas

att anta AB Markentreprenader i Köping som entreprenör für att iordningsställa entré
och parkering vid Köpings IP, inklusive optionerna I och 4 enligt ñreliggande ftirslag

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad

Arbetsutskottet beslutar vidare att ftireslar kommunstyrelsen besluta

att anvisa ett tilläggsanslag på 600 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftir
åindamålet.

Andreas Trygg
protokolljusterare

srgnK Utdragsbestyrkande
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Samordning av köken i Kolsva (särskilt uppdrag från kommunfullmäktige)
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut ftir 2016 gettkommunstyrelsen, stadskansliet, i
uppdrag att utreda en samordning av köken i Kolsva.

Stadskansliets utredning på med ftirslag på åtgärder på kort och på lång sikt fiireligger.

Stadskansliet ftlreslår att en ny övergripande översyn görs av samtliga måltidsfunktioner i
kommunen. Denna översyn ska då också ge svar på hur måltidssituationen i Kolsva
kommundel bör se ut i ett längre perspektiv.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadskansliet att i samverkan med berörda ftirvaltningar läta genomfüra en
övergripande översyn av måltidsfunktionerna i kommunen enligt ftireliggande fürslag.

Ks au $ 62 Dnr20l6l556-101

Medborgarförslag - ny skateboardramp i Köping
Marcus Westerlund har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att kommunen
bygger en ny skateboardramp i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 att remittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarfìirslaget ftir besvarat med hänvisning till kultur- och fritidsnåimndens
yttrande.

Ks au $ 63 Dnr 20141677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 18
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 attläta genomfüra en utredning av vilka åtgtirder
som behövs für att göra S:t Olovsskolans lokaler mer åindamålsenliga.

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

Protokolljusþrqrnas sign -/wt bó
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 attläta genomftira projektering für 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 ftir
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 18 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 64 Dnr20l7l47-009

Meddelandelista nr 2, 2017
Meddelandelista nr 2, 2017, ftir kommunstyrelsen ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ksau$65 Drtr 2017/144-027

Kurs- och konferensin bjud ni ngar
- Länsstyrelsen inbjuder till en eftermiddagpätemat; Civilt fürsvar - ansvar och

roller.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att bevilja arbetsutskottets ledamöter att delta i konferensen.

srgn Utdragsbestyrkande
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Köpeavtal för del av lnnerstaden 1:1 och 1:47 (Hake 2l
Detaljplan ftlr kvarteret Hake, etapp 2, har under hösten 2016 vunnitlaga kraft. Detalj-
planen möjliggör byggnation av ytterligare bostäder i anslutning till etapp 1.

Sedan tidigare har Köpings kommun tecknat markansvisningsavtal med Köpings Bo-
stads AB om ft}rvärv av byggrätterna. Parterna har nu enats om ftireliggande ftirslag till
köpeavtal innebärande att Köpings Bostads AB fiirvärvar del av fastigheterna Inner-
staden 1:1 och Innerstaden I:47 für en köpeskilling om 3 617 250 kronor.

Elizabeth Salomonsson och Ola Saaw anmäler jäv och utgår.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkrinna ftireliggande ftlrslag till köpeavtal mellan Köpings kommun och
Köpings Bostads AB.

Protokol ljusterarnas si gn

Ø

Utdragsbestyrkande


