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Plats och tid

Beslutande

Ovrigø deltagande

Justerare

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl08.15- 09.00

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Kari Anttila
Kajsa Landström

ordftirande
vice ordftirande
ledamot, kl 08.40-09.00, $ 79-83
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
fastighetsansvarig, ç 7 6-7 7
kommunsekreterare

Paragrøf 76 - 83Roger Eklund

Köping, Rådhuset, 201 8- (A - l0

Selcreterare Landström

Ordþrande Salomonsson

Justerande und

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammant¡lldesdøtam

Datamfðr unslags
uppslÌltande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-04-10

DatumJör
anslags nedtagønde

Fömaríngsp luts Jö r proto kol/ef $1¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Ks au $ 76 Dnr20I5l750

Nybyggnation av badhus och idrottshall (Köping Ullvi 6:2), antagande av
entreprenör
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall ftir idrott enligt
ftireliggande ftlrslag samt att anvisa 28 miljoner kronor ftir ändamålet med finansiering
via lan 2016.

Projekteringen slutftirdes under januari 2018 och stadskansliet har därefter låtit genom-
ftjra en upphandling av byggentreprenaden enligt Lagen om offentlig upphandling,
SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång, 2018-03-28, hade ett anbud inkommit.

Anbudet har kvalificerats och utvåirderats

Anbudssumma:340,5 Mkr (fast pris utan indexreglering)

Ko stnadssammanställning (Mkr)
Entreprenadkostnad
Renovering utebassänger (option)
Byggledning, kontroll, besiktningar
Avgifter, bygglov, VA, FV, El
Oftirutsett (5%)

340,5
3,9
6,9
3,4

17.0

371,7

Beslut
Under ftirutsättning att medel anvisas beslutar arbetsutskottet

att arÍa PEAB Sverige AB som generalentreprenör für en nybyggnation av ett
badhus och en inomhushall på fastigheten Köping Ullvi 6:2till en summa av
340 500 000 kronor enligt ftireliggande ftirslag

samt att fürklara paragrafen omedelbart justerad.

Arbetsutskottet beslutar vidare att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige
besluta

att anvisa 37I700 000 kronor für genomftirande av entreprenaden med finansiering via
lån.
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Ks au $ 77 Dnr 20121180

Anordnande av boulebana inomhus
Kommunfullmfütige beslutade 2012-02-27, $ 7, att bifall motion med fi)rslag aftläta
utreda ftirutsättningarna för att anlägga en inomhusboulebana i Köpings kommun.

Arbetsutskottet beslutade 2012-03-27 at| uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda
åirendet enligt intentionerna i motionen.

Kultur- och fritidsnåimnden redogjorde ftir sin utredning vid arbetsutskottets sammanträde
2013-02-26. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till stadskansliet/fastighetssamordningen
att arbeta vidare med ärendet.

Köpings Bostads AB erbjuder att iordningställa lokaler ftir inomhusboule bestående av 2
banor, pentry samt tillgänglighetsanpassad WC i tomställd lagerlokal om ca 168 kvm vid
ICA Nibble/lrlibbletorget.

Hyreskostnaden åir offererad till 3 080 kr/manad. Avtalet har en löptid pâ36 månader med
möjlighet till ftrlÈingning. I avtalet ingår också att bolaget tar hela kostnaden ftir anpass-
ning av lokalen.

Beslut
Enligt stadskansliets fürslag beslutar arbetsutskottet

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden, att i samverkan med Köpings Bostads AB, låta
bolaget iordningställa den füreslagna lokalen ftir bouleåindamål enligt ftireliggande ftirslag

samt att uppdra till kultur- och fritidsnåimnden att teckna hyresavtal mellan kommunen
och bolaget ftir lokalen enligt offererade villkor.

Ks au $ 78 Dnr 2018/150

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

Efter tre månader beråiknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut på
12,9 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godktinna rapporten.

Protokollj ustçr5qfnas signffitp Utdragsbestyrkande
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Ksau$79 Dnr 20171769

Medborgarförslag - gångväg med belysning mellan Bäverstigen och
Johannisdalskogen
Urban Axelsson och Väinö Rajala har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag
om att kommunen iordningställer den gangväg som finns mellan Bäverstigen och
Johannisdalskogen samt fürser gångvägen med elljus.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-06 aft remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarfü rslaget.

Ksau$80 Dnr 20171772

Medborgarförslag - trafiklysen för gående vid korsningen Sveavägen -
Agärdsgatan
Aila Andersson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att korsningen
Sveavägen - Ägärdsgatan fürses med trafiklysen ftir gående.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-02-06 att remittera medborgarfürslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ffireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hÈinvisning till ñreliggande yttrande.

Protokol*"w""j
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Ks au $ 81 Dnr 2018/

Arsstämma2O18, Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB kallar till årsstämma måndagen den 16 april2018, kl 11.00 på
Kungsörstorp, Kungsör. Ärsredovisning for 2017 ftireligger.
Kommunens ombud vid bolagets ståimmor under 2018 är Elizabeth Salomonsson med
Börje Eriksson som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning innefattande balans- och resultatrlikning

att godkåinna styrelsens förslag till resultatdisposition

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihetfor2017 års räkenskaper
och ftirvaltning.

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

Ks au $ 82 Dnr 2018/

Fören i n gsstäm ma 2018, Komm u n i nvest ekonom isk föreni n g

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ftirening kallas till ftireningsstämma torsdagen
den26 april2018 klockan 16.00 i Stockholm.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning och koncernredovisning for 2017.

Kommunens ombud vid ftireningens ståimmor under 2018 är Elizabeth Salomonsson med
Roger Eklund som ersättare, vilka båda anmäler förhinder.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga ekonomichef Jan Häggkvist att ftireträda Köpings kommun vid Kommun-
invests füreningsstämma 201 8.

Arbetsutskottet beslutar vidare att ge ombudet i uppdrag

att vid ståimman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 83 Dnr 20181125

Delegationsrapport, stadsa rkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under mars 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Ø

Utdragsbestyrkandesign


