
rÖpINGs KoMMUN

Kom mu nstvrelsens arbetsutskott

SAMMANTNAOES PNOTOKOLL
Datum

2017-12-12

1 (6)

Pløts och tíd

Beslutande

Ovriga deltagønde

Justerure

Justeríngens tid och
plats

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kI09.00- 10.30

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Elin Granberg
Fredrik Alm
Kajsa Landström

ordfürande
vice ordftlrande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
VA-chef, $ 303
kanslichef, $ 308-309
kommunsekreterare

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2017- 17-17

Pørøgraf 303 - 310
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Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartiltkännagivitsgenomansrag
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Ks au $ 303 Dnr20l7l

Arbetet med norra Mälarstranden, information
Tekniska kontoret informerar om åirendet vid sammanträdet.

Pågår:

Ansökningar:

Kommande arbeten

Vattendomsansökan inlämnad i maj 2017 - bevakas och kompletteras
Proj ektering av ledningsnät, pumpstationer och sj öledningar
Överenskommelser med fastighetsägare

Strandskyddsdispenser och biotopskyddsdispenser

Upphandlingar
Information
Byggnation
Ledningsrätt

vattendom våintas i slutet av 2018
Upphandlingar startar efter vattendom
Byggstart på land: maj 2019
Byggstart i sjön: september 2019
Klart: hösten/vintem 2020

Preliminär tidplan:

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 304 Dnr 20171

Övertagande av del av Brunnavägen
En ny detaljplan ftir Västra Sömsta für att möjliggöra ftlr bostadbyggande är under
framtagande.

Konsekvenser für Brunnavägen av exploateringen:
- Omfattandeledningsdragning
- Behov av utökat väglplaneringsområde p g a dagvattenhantering, gång- och cykelväg

samt breddning av vägen till ñljd av trafikökning
- Överenskommelse med Trafikverket kan ta lang tid

Brunnavägen är Trafikverkets väg och beläggningen är avsedd ftir lågtrafikerad väg. Vid
exploatering av Västra Sömsta fürväntas biltrafiken samt gång- och cykeltrafiken öka.

Tekniska kontoret ftireslår att Köpings kommun tar över av ca 500 meter av Brunna-vägen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till tekniska kontoret att ftirhandla med Trafikverket om övertagande av del av
Brunnavägen, från och med Östanåsgatans slut fram till och med avtagsvägen mot
Charlottenberg (Nibble 2:5 och2:10), och återkomma med ftirslag till överenskommelse.

Protokollju"'w1 sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 305 Dm20I7l

Renhållningstaxa 2018 för Köpings kommun
VafabMiljö Kommunalfürbunds ftirslag till renhållningstaxa ftir Köpings kommun 2018
ftireligger.

Ett av målen med kommunalftirbund är samordning av verksamhet där detta ger ftirdelar, t
ex regelverk och avgifter. Arbetet med att samordna taxorna ftir medlemskommunema
kommer att ske i flera steg.

I ftreliggande ftirslag till taxa ftir 2018 har inga större ftiråindringar gjorts jämftirt med
gällande avgifter, fürutom ett fürslag till ändring av latrintaxan. Taxan ftir latrinhämtning
ftireslås höjas så att kostnadstäckning uppnås. Dessutom inftirs möjligheten till hämtning
varannan vecka samt akut hämtning.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att arÍa ftireliggande ftirslag till Renhållningstaxa ftir Köpings kommun inklusive füreslagen
åindring av latrintaxan, att gälla från och med I februari 2018.

Ks au $ 306 Dnr20l7l228

Drift bud getu ppfölj n i n g efter novem ber må nads utfal I

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

Efter elva månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på
- 26,8 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna rapporten.

'"ð'
Utdragsbestyrkandesl
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Upphandlingsärende; Tekniska konsulter, område C, beställarstöd inom
geoteknik, miljögeoteknik och hydrogeologi
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av tekniska konsulter für
beställarstöd inom geoteknik, milj ögeoteknik och hydrogeologi.

Avtalstiden ftir uppdraget löper frän2018-01-01 med en avtalstid om 1 ar och med option ftir
beställaren om fürlängningl-ar i upp till 36 månader.

Upphandlingen har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgang 2017-ll-22hade tre (3) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Structor Miljö Öst AB som leverantör av konsult för beställarstöd inom geo-teknik,
miljögeoteknik och hydrogeologi genom ramavtal under avtalstiden 2018-01-01 till20l8-12-
31 med option i beställarens val om ftirlåingninglar i upp till 36 månader.

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ñrklara paragrafen omedelbart justerad.

Ola Saaw
protokolljusterare

''nw Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 308 Dnr 20171727

Delbetånkande av Kommunutredningen, SOU 2017:77; En generell rätt till
komm unal avtalssamverkan, yttrande
Köpings kommun har getts möjlighet attyttra sig över Kommunutredningens delbetän-
kande En generell rätt till kommunal svtqlssamverkan.

Delbetänkandet återfinns på:
www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017110/sou-201777l

Utredningens uppdrag är att utarbeta en strategi fìir att stärka kommunernas kapacitet samt
att utreda ftirutsättningama ftir avtalssamverkan. I kapitlet Kommitténs uppdrag och arbete
framgår att utredningens tidsramar begränsat möjligheterna till direktkontakt med
kommuner, men att sekretariatet under arbetet träffat kommungrupperingen Köping,
Arboga, Kungsör. Föreliggande remissvar har ftirankrats i Västra Mälardalen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande ftirslag till remissvar på Kommunutredningens delbetankande En
ge ne r e I I r rit t t i I I ko mmun al av t al s s amv e r kan.

Ks au $ 309

Förändringar i Vallagen, ¡nformat¡on
Stadskansliet informerar om ftirändringar i Vallagen;

- l:a divisorn vid mandatftirdelning åindrad ftânI,4 till 1,2.
- Kommunalval: småpartispärc pä2Yo ikommun som inte är valkretsindelad.
- Tvång ftir partier att anmäla sitt deltagande i valet (partier som idag är representerade

är automatiskt anmälda).
- Krav på samtycke: kandidater som anmäls till val ska skriftligen samtycka.
- Partisymbol på valsedlar: partibeteckning får innehålla en partisymbol - trycks på

valsedlarna.
- Preliminåir rösträkning i vallokalen: rösträknarna måste veta vilka partier som anmält

sitt deltagande. Röster på andra partier : ogiltiga röster.
- Röstmottagning: minst två röstmottagare vid röstmottagning i röstlokal ftir ftirtidsröstning.
- Ambulerande röstmottagare: mobilt ftirtidsröstningsställe med två röstmottagare.
- Ökade krav på utbildning: Länsstyrelsen ansvarar ftir utbildning av valnämnderna.

Obligatorisk utbildning av samtliga röstmottagare - kommunen ansvarig.
- Röstmottagningsställe: tydligt avgränsat - ingen politisk propaganda
- Värdeneutralavallokaler
- Öppettider: ftlrtidsröstning varje dag i2Yzveckainnan + kl 08.00-20.00 på valdagen.
- Onsdagsräkningen Ër fortsätta på torsdagen

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Dnr

':Þ Utdragsbestyrkande
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Upphandlingsärende; Tekniska konsulter, område B, geoteknik, miljö-
geoteknik och hydrogeologi
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av tekniska konsulter inom
geoteknik, miljögeoteknik och hydrogeologi.

Avtalstiden ftir uppdragen löper från 2018-01-01 med en avtalstid om I år samt med option
ftir beställaren om ftirlängning/-ar i upp till 36 månader.

Upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upphandling,
SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2017-ll-22hade sju (7) anbud inkommit.

Kvalihcering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att antaNorconsult AB, Tyréns AB och V/SP Sverige AB som leverantörer av ramavtal für
konsulter inom geoteknik, miljögeoteknik och hydrogeologi under avtalstiden 2018-01-01
till2018-12-31 med option i beställarens val om förlängninglar i upp till36 månader

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna leverantörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

sign

{

Utdragsbestyrkande


