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Kommu lsens arbetsutskott

Pløts och tid

Beslutande

Ovrìgø deltagønde

Justerøre

Justeringens tid och
plats

Underskrifter

Selcreterare

Ordförande

Rådhuset, Köping, kl 09.00- I 0.20

Elizabeth Salomonsson (S) ordförande
Roger Eklund (S) vice ordfürande
Carl-Inge Westberg (S) ersättare
Andreas Trygg (V) ledamot
Ola Saaw (M) ledamot

Sara Schelin
Ann-Cathrin Björkrot
Sverker Lindberg
Gun Törnblad
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 201 8- $q - 12

Salomonsson

Justerande Trygg

kommunchef
redovisningschef
gatu- och parkchef
stadsarkitekt, $ 191

kommunsekreterare

Paragraf l9l-202

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfr¡¡desdatum 2018-09-11

Datumft)r ønsløgs Datamftir
uppsdttande ansløgs nedtøgønde

Färvaríngsp løts fö r proto ko llet $fadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Bjömberg
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Ks au $ 191 Dnr 2018/

Delårsboksl ut 20 I 8, stadsa rkitektkontorets ma rkavdel n i n g

Stadsarkitektkontorets markavdelnings delårsrapport efter augusti månads utfall20l8
föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delarsbokslut 20 I 8 für stadsarkitektkontorets markavdelning

Ks au $ 192 Dnr 2018/

Delårsbokslut 201 8, stadskansliet
Stadskansliets delårsrapport efter augusti månads utfall 2018 ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna delårsbokslut 2018 ftir stadskansliet.

Ks au $ 193 Dnr 2018/

Delårsbokslut 201 8, tekniska kontoret
Tekniska kontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 2018 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna delårsbokslut 2018 ftir tekniska kontoret.

Ks au $ 194 Dnr 2018/

Delårsbokslut 201 8, drätselkontoret
Drätselkontorets delårsrapport efter augusti månads utfall 2018 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna delårsbokslut 2018 ftir drätselkontoret

srgn UtdragsbestyrkandeP
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Ks au $ 195 Dnr 2018/

Delårsboksl ut 201 8, kommu nfullmäktige, kommunstyrelse samt valnämnd
Delarsrapport efter augusti månads utfall 2018 flor politisk verksamhetforeligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delarsbokslut 2018 frjr kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt

valnämnd.

Ks au $ 196 Dnr 2018/

Delå rsboksl ut 20 1 8, gemensam överförmyn darnäm nd

Delarsrapport efter augusti månads utfall20lS ftir gemensam överftirmyndarnämnd
ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsbokslut 2018 ftir gemensam överftirmyndarnlimnd.

Ks au $ 197 Dnr 2018/

Reglemente för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd samt avtal om
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna
Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar
Den gemensamma överförmyndarntimnden Köping, Arboga och Kungsör tillkom
2015-01-01. Fran och med 2019-01-01 kommer nämnden att utökas med kommunerna
Hallstahammar och Surahammar och benämnas Västra Mälardalens överfürmyndarnËimnd.

Förslag till reviderat reglemente och avtal ftireligger.

Förslag till nytt reglemente: - utökning till fem medlemskommuner
- ny benämning; Västra Mälardalens överftlrmyndarnämnd
- nämnden utökas till fem ledamöter och 5 ersättare

Förslag till nytt avtal - principerna ftir kostnadsftirdelning ändras till att omfatta en

administrativ del som fürdelas efter befolkningsmåingd samt
en arvodesdel där kommunemas kostnader flor ställftire-
trädare arvoderas av den kommun som ärendet tillhör.

Arbetsutskottet informerades om ärendet 2018-06-19 och vid arbetsutskottet sammanträde

20 I 8-08-28 redovisades alternativa kostnadsftirdelningar.

Protokollju"Wi''n'rtl Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkÈinna ft)religgande ftirslag till reglemente för Västra Mälardalens överftjr-
myndarnämnd

att godkänna ftireliggande förslag till avtal mellan de fem medlemskommunerna

samt att beslutet gäller under ftirutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

Ks au $ 198 Dnr 2018/

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän att verkställa uttag
på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Förslag på bemyndiganden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga ft)rtroendevalda och tjänstemän enligt ftireliggande forslag

Ks au $ 199 Dnr20l5l750

Protokoll, byggmöte nr 2, nybyggnation av badhus och idrottshall
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall ftir idrott samt att
anvisa 28 miljoner kronor ftir ändamålet med finansiering via lan 2016.

Projekteringen slutftirdes under januari 2018 och stadskansliet genomfürde upp-
handling av byggentreprenaden enligt Lagen om offentlig upphandling.

Arbetsutskottet beslutade 2018-04-10, under fürutsättning att medel anvisas, att anta
PEAB Sverige AB som generalentreprenör für en nybyggnation av ett badhus och en
inomhushall på fastigheten Köping Ullvi 6:2 till en summa av 340 500 000 kronor.

Kostnadssammanställning (Mkr) :

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

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att anvisa 371 700 000 kronor ftir
genomfiörande av entreprenaden med finansiering via lån.

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

17.0
371,7

srgn Utdragsbestyrkande
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Protokoll från byggmöte nr 2 föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera information till protokollet

Ks au $ 200 Dnr20l7l604

Protokoll, startmöte, ombyggnation av KMV, del av kv Valhall 2

Arbetsftirmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten avser att
samordna och samlokalisera sina verksamheter i Köping, Arboga och Kungsör till en och
samma ort. Lämpliga lokaler i Köping har efterfrågats.

Arbetsutskottet beslutade 20ll -08-22 att ge stadskansliet i uppdrag attlåtta genomföra en
projektering av en ombyggnation av del av kv Valhall 2. Kommunstyrelsen beslutade
2017-08-31 att anvisa 5 Mkr ftlr projektering ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Projekteringen avslutades under mars månad 2018 varpå stadskansliet lät genomfüra en

entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling under april månad 2018.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05 29, under ftirutsättning att medel anvisas, atL anta
H.A. Stålbygg AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en kontraktssumma
av 4t 869 000 kronor.

Kostnadssammanställning entreprenad (kr)

- Entreprenad 41 869 000
- Bygghenekostnad 1 256 000
- Oftirutsett (10 %) 4 186 000
- Upparbetat (miljösanering) 1 998 000

49 309 000

Protokoll fran byggmöte nr 2 ñreligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

erotoro'iustewj"" 
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Ks au $ 201 Dnr 20171468,20181268 + 269

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftjr vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

Rapport ftir kvartal 2,2018 från social- och arbetsmarknadsntimnden samt kommun-
delsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au 5202 Dnr20l7l228-042

Driftbudgetuppföljning efter augusti månads utfall
Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfoljning ftr Köpings kommun efter
augusti månads utfall ftireligger.

Efter åua månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -17,8 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

signProtokollj Utdragsbestyrkande


