
xöprNcs KoMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRAOCSP NOTOKOLL
Datum

20t1-10-10

1(4)

Plats och tid

Beslutande

Ovrígø deltøgønde

Justerare

fusteringens tìd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kI09.00- 10.15

Elizabeth Salomonsson (S)
Lena Vilhelmsson (S)
Sara Sjöblom (V)
Ola Saaw (M)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Lars-Olov Johansson
Carl Björnberg

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2017 -t0 -)3

Selcreterare Björnberg

Ordförande Salomonsson

Justerande Saaw

ordftirande
ersättare
ersättare
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
samhällsplanerare, S 245
sekreterare

Pøragraf 244 -249

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdstum 2017-10-10

DatumJör anslags ZOI1**_?3 Datumft)r 2Oû_tl - l*uppsöltønde anslags nedtøgande

Fi)rvaringsp løts Íil p rolo ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg



KOPINCS KOMMUN

Komm u nstvrelsens arbetsutskott

SAM MANTNAOCS PNOTOKOLL
Datum

2017-r0-t0

2 (4)

Ks au 5 244

Delårsrapporl20'17
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2017 föreligger.

Kommunens delårsresultat uppgår till -1,1 Mkr. Prognosen för helår pekar på ett positivt
resultat, 1,4 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslåLr kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
1 januari - 3 1 augusti 2017.

Ks au ç245 Dnr20l7l203

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029
Region Västmanland inbjuder till samråd av framtagna ftirslag till länsplan für regional
transportinfrastruktur i Västmanlands ltin 2018-2029 och regional cykelstrategi ftir
Västmanlands län.

Förslag till länsplan für regional transportinfrastruktur återhnns på:
https : //re gionvastmanland. se/lanstransportpl an

Stadskansliets ftirslag till remissyttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att artta ftireliggande ft)rslag till remissyttrande beträffande Länsplan ftir regional
transportinfrastruktur i Västmanlands län 20 | 8 -2029 .

Ks au 5 246 Dnr 20171405-101

Med borgarförslag - Sveriges framtid
Yobert Oyqem har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Köpings kommun
anställer en person ftir att hjälpa nyanlända invandrade Köpingsbor att enklare komma in i
samhället.

Kommunfullmåiktige beslutade 2017-05-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrel sen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att remittera medborgarft)rslaget till social- och
arbetsmarknadsnämnden ft)r yttrande.

Yttrande från soc ial - och arbetsmarknadsnämnden föreli gger.

Protokoliustergk Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till föreliggande yttrande avslå medborgarftirslaget

Ks au 5247 Dnr20|7l228

Drift bud getu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftljning ftir Köpings kommun efter
september månads utfall ftireligger.

Efter nio månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut
pä-26,7 Ml<r.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 248 Dm20T71347

Delegationsrapporter, tekniska kontoret
Förteckning över beslut gällande transportdispens, dispens fran lokal trafikloreskrift och
lokala trafikföreskrifter under perioden 2017-07-01 -2017-09-30 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokollj usterarnas sionNgtA Utdragsbestyrkande
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Upphandling av kemikalier till VA-verksamheten
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla,
Kungsör, Laxå och Örebro kommuner samt Samhällsbyggnadsftirbundet Bergslagen
(SBB), upphandlat ramavtal für leveranser av kemikalier till VA-verksamheten.Upp-
handlingen har administrerats av Örebro kommun.

Upphandling har genomförts genom öppet ftirfarande enligt Lagen om offentlig upp-
handling, SFS 2016: 1 145.

Vid anbudstidens utgang hade 9 anbud inkommit.

Kvalihcering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta AB Hanson & Möhring, Brenntag Nordic Aktiebolag, SNF Nordic AB,
Swed Handling AB samt Univar Bv som leverantörer av kemikalier till VA-verksamheten
under tiden 2018-01-01 -2019-12-31 med möjlighet till ftirkingning i 1 + 1 år

att uppdra till tekniska chefen att teckna ar,tal med antagna leverantörer

samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson ûtu
protokolljusterare

P roto ko I lj u ste r 1wtrvs' sig¡[,/

6tA
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