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SAM MANTRADESPROTOKOLL

röprNcs KoMMUN

Datum

20t7-tr-t4

Kommu nstvre lsens arbetsutskott

Plats och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutande

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

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrígø deltøgønde

Ann-Cathrin Björkrot
Christer Nordling
Kajsa Landström

redovisningschef
teknisk chef
kommunsekreterare

Justersre

Ola Saaw

Justeríngens tid och
plats

kl 10.00-

10.40

Pøragrøf 280 -285

Köping, Rådhuset, 2017- i I - F+

Underskrífter
Landström

Ordfarande

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunstyrel sens arbetsutskott
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SAMMANTRAOESPNOTOKOLL

röprNcs KoMMUN

Datum

2017-tr-t4

Kommu nstyrelsens arbetsuts kott

Ks au $ 280

Dnr 20171228

Driftbudgetu ppfölj

n ing

efter oktober

må

nads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
oktober månads utfall ftireligger.

Efter tio månader beräknar styrelse och ntimnder ett underskott mot budget vid arets slut på

-27,3 Mkr.
Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $

281

Dnr20l7l654

Medborgarförslag

- staty av Kalle "Köping" Gustafsson

Mats Larsson har lämnat in ett medborgarfürslag med ftlrslag om att uppftira en staty av
Kalle "Köping" Gustafsson i anslutning till den nya entrén vid Köpings IP. Kalle Köpings
gata ligger bredvid, vilket gör det än mer passande, menar fürslagsställaren.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 att ta upp medborgarftirslaget
samt att remittera medborgartbrslaget till kommunstyrel sen.

till

behandling

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig positiv till medborgarftirslaget
samt att låta kommunstyrelsen utreda utftirande/gestaltning av, och kostnader für, en staty.

Ks au $

282

Dnr20l7l667

Medborgarförslag

-

gör om KMv-lokalerna till kulturhus

Simon Frisinger och Marcus Westerlund har lämnat in varsitt medborgarfiirslag med
ftirslag om att göra om KMV-lokalerna till kulturhus.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet

fü re

slår kommunstyrel sen loreslå kommunfu llmäkti ge

att avslå medborgarftirslaget.

Protokollju

n

Utdragsbestyrkande

be

sluta
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SAMMANTRÄoeSpnOTOKOLL
Datum

2017-rt-t4

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

283

Dnr20l7ll20-002

Delegationsra pport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under oktober
2017 fÌireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

sign

Utdragsbestyrkande

=W
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KOPINGS KOMMUN

SAMMANTRAOESPROTOKOLL
Datum

20t7-ll-r4
Komm

u

nstvrelsens arbets utskott

Ks au $

284

Dnr 20171

Upphandlingsärende; Rivning av magasin 9 i Köpings hamn
Köpings kommun har upphandlat entreprenör ftir rivning av magasin 9 i Köpings hamn.
Upphandling har genomftirts genom forenklat ftirfarande i enligt Lag(2016:1145) om
offentlig upphandling, LOU.

Vid anbudstidens utgång, 2017-10-25, hade tio anbud kommit in.
Granskning och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Efter prövning anses anbud nr

I uppfylla samtliga krav och erbjuda lägsta

pris.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avsluta upphandlingen genom att tilldela Rå Riv & Entreprenad AB som entreprenör
ftir rivning av magasin 9 i Köpings hamn under ftirutsättning att kommunfullmäktige tar
beslut om finansiering
att bindande kontrakt far tecknas ftirst då kommunfullmriktige tagit beslut om finansiering
att uppdra till stadsarkitekten att underteckna kontrakt med antagen leverantör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ola Saaw
protokolljusterare

Protokollj usterqrnas srgn

ful

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

2017-tt-r4

Kom m u nstvrelsens arbetsuts

kott

Ks au $ 285

Dnr 20171484

Upphandlingsärende; Antagande av leverantör av köksutensilier
Köpings kommun har tillsammans med Arboga, Askersund, Hallsberg, Karlskoga, Kumla,
Kungsör, Laxä, Lekeberg, Surahammar och Örebro kommun upphandlat ramavtal ftir
leverans av köksutensilier. Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.
Upphandling har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2007 :1091.

Vid anbudstidens utgång 2017-06-16 hade tre (3) anbud inkommit.
Efter kvalificering och utvärdering av anbud ftirordas Menigo Foodservice AB som
leverantör av köksutensilier.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Menigo Foodservice AB som leverantör av köksutensilier
att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med leverantören
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Detta tilldelningsbeslut erstitter tilldelningsbeslut med tirendenummer Ks I 5I7/2016
daterat 2017-11-01.

Salomonsson

ordfürande

Protokollj

srgn

Ola Saaw
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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