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Delårsrapporl20'17
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2017 föreligger.
Kommunens delårsresultat uppgår
resultat, 1,4 Mkr.

till -1,1 Mkr.

Prognosen för helår pekar på ett positivt

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslåLr kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppftiljning ftir tiden
1 januari - 3 1 augusti 2017.
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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 .
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Dnr 20171405-101

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
samt att remittera medborgarforslaget till kommunstyrel sen.
Arbetsutskottet beslutade 2017-06-13 att remittera medborgarft)rslaget
arbetsmarknadsnämnden ft)r yttrande.

Yttrande från

soc ial

Protokoliustergk

- och arbetsmarknadsnämnden föreli gger.
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Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ñreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till föreliggande yttrande avslå medborgarftirslaget
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Drift bud getu ppfölj

Dnr20|7l228

g efter septem ber månads utfal I
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftljning ftir Köpings kommun efter
september månads utfall ftireligger.
n in

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.
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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.
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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.Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.
Upphandling har genomförts genom öppet ftirfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, 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.
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