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Pløts och tid

Beslutønde

Ovrígø deltagønde

Justerare

Justeríngens tid och
plats

Underskrífter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.35

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Tove Svensk
Petra Thyberg
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2018- 03- 08

Selcreterare Kaj sa Landström

Ordfarande Salomonsson

Justerande Andreas Trygg

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
personalchef, $ 52
HR-specialist, $ 52
kommunsekreterare

Pøragraf 52 - 58

rl

ANSLAGSBEVIS
Organ

Samnanträdesdatum

Dalum jiir ønslags
appsötlønde

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-03-06

Datamfrî
ønslags nedtagønde

Förvarìngsp løts Íör proto ko llet gtadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 52 Dnr 2018/

Medarbetarundersökn ingen, rapport
Under hösten 2017 genomftirdes en medarbetarenkät bland samtliga tillsvidareanställda
i Köpings kommun. Personalkontoret deltar vid sammanträdet och redogör ftir stads-
kansliets, drätselkontorets, stadsarkitektkontorets samt kommunledningens resultat.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet

Ks au $ 53 Dnr 2018/

Arsredovisning 2017 för Köpings kommun
Årsredovisning ftir Köpings kommun 2017 ftireligger.

Kommunens resultat 2017 uppgär till 16,1 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning ftir Köpings kommun 2017 med däri gjorda dispositioner

samt att använda årets resultat till tidigare gjorda åtaganden for medfinansiering av statlig
infrastruktur.

Ks au $ 54 Dnr 20I8lI2l

Delegationsrapport, ordförandebes I ut
Ordftirandebeslut gällande ftirvärv av fastigheten Skoftesta 4:3 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet

Protokollj '"wi''n"ffi Utdragsbestyrkande
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Ksau$55 Dru20l8ll22

Förvärv av fastigheten Skoftesta 4:3, godkännande av köpekontrakt
Fastigheten, Skoftesta 4:3 (Svärdtorpet), har varit ute till ftrsäljning på den öppna mark-
naden. Försäljningsobjektet har en total areal om2 413 kvm och på tomten finns ett torp.

Fastigheten ligger inom ett område i vilket kommunen ökat sitt markinnehav efter kom-
munfullmtiktiges beslut i juni I 978, $ 1 03, då beslut tog om atf anta en områdesplan ftir
Köpings västra del (utvecklingsplan till år 2000) som underlag ftir bland annat kommunens
markftirvärv i området i form av en markfürvärvsplan. I kommunens gällande översikts-
plan är området som angrÈinsar mot Svärdtorpet utpekat som framtida verksamhetsområde.

Köpings kommun har lagt ett bud på 500 000 kr, vilket har accepterats av säljarna och
köpekontrakt har upprättats genom säljarens mäklare. Köpet är villkorat av att kontraktet
godkåinns av kommunfullmäktige i Köping kommun.

Genom köpet får kommunen rådighet över ett strategiskt beläget markområde med ut-
vecklingsmöjligheter. Köpet är i linje med kommunens intentioner att öka sitt markinnehav
i Vallby-Ullvi-området söder om Köpings tätort.

Köpekontrakt ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande köpekontrakt genom vilket Köpings kommun ftirvärvar
fastigheten Skoftesta 4:3 ftjr en köpeskilling om 500 000 kronor.

Ksau$56 Dnr 20171654

Utredningsuppdrag; staty av Kalle "Köping" Gustafsson
Mats Larsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att uppftira en staty av
Kalle "Köping" Gustafsson i anslutning till den nya entrén vid Köpings IP.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 att ställa sig positiv till medborgarfürslaget
samt att låta kommunstyrelsen utreda utfiirande/gestaltning av, och kostnader ftir, en staty

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till stadkansliet ta fram underlag ftir utft)rande/gestaltning av, och kostnader ftir,
en staty.

,r""f"r*rwj sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 57 Dnr 20181123

Arsstämma 2018, Mälarhamnar AB
Aktieägarna i Mälarhamnar AB kallas till årsstämma måndagen den 12 mars 2018,
kl 10.00, på hamnkontoret i Västerås.

Vid ståimman behandlas bl a årsredovisning ftir 2017.

Kommunens ombud vid bolagets ståimmor under 2018 är Roger Eklund (S) med Ulrik
Larsson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen for 2017 med tillhörande resultat- och balansräkning samt
bevilja styrelsen ansvarsfrihet for 2017 års räkenskaper

att godkänna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid stämman fÌireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokorrjustffin"l',nn 

K
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 58 Dnr 20181

Antagande av leverantör av livsmedel, KAKS lilla frukt och grönt samt lilla
mejeri
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och Sura-
hammars kommun, upphandlat ramavtal ftjr leveranser av livsmedel; lilla fhrkt och grönt
samt lilla mejeri.

Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.

Upphandling har genomfürts genom öppet ftirfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång den 2018-02-05 hade tvä(2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Grönsakshallen Ingvar Johansson AB som leverantör ftir KAKS lilla frukt och
grönt samt lilla mejeri

att uppdra till kommunchef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

S5
Salomonsson Andreas Trygg

protokolljusterare

A..f
Utdragsbestyrkandesign


