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Ks au ç212 Dw20171788

översyn av organisation - ekonomisk analys
I budget 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en

arbetsgrupp ftir översyn av nämnd- och ftirvaltningsorganisation infor kommande
mandatperiod.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-18 fick stadskansliet t i uppdragatt
genomfiira en översyn av kommunens fürvaltningsorganisation utifran ett behov av att
tydliggöra roll- och ansvarsfürdelning mellan ftirvaltningarna och också mellan ftir-
valtningarna och nåimndema, styrelsen och bolagen. Syftet med översynen har varit att
hitta förslag ftir att höja kvalitet, effektivitet och kompetens i hela organisationen für att
skapa största möjliga nytta ftir Köpingsborna.

I ftireliggande rapport presenteras de ft)rslag som organisationsöversynen utmynnat i.
Förslagen åir framtagna utifrån utredningens ftirdjupningsområden; kommunledning, kultur
och fritid, kommundelen, samhällsbyggnad samt bolagen.

Projektgruppens förslag ar att gå från en ftirvaltningsorganisation med tio ftirvaltningar till
sex fürvaltningar:

- Kommunledningsftirvaltning
- Kultur-, fritids- och folkhälsofürvaltning
- Vård- och omsorgsftirvaltning
- Samhällsbyggnadsftirvaltning
- Social-ocharbetsmarknadsfürvaltning
- Utbildningsft)rvaltning

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-02 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ft)rslag.

Ekonomisk analys av ftireslagen omorganisation föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ñreliggande ekonomiska analys.

Ks au $ 213 Dnr 2018/150

Delårsbokslut 2018 för Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 201 8 ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen foreslå kommunfullmåiktige besluta

att godkänna föreliggande delårsbokslut med driftbudgetuppföljning för tiden
1 januari - 31 augusti 2018.
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Ks au $ 214 Dnr 2018/150

Driftbud getu ppfölj n i n g efter septem ber månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftljning ftir Köpings kommun efter
september månads utfall fiireligger.

Efter nio månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -18,8 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godklinna rapporten.

Ks au $ 215 Dnr 20181545

lnternkontrollpunkter 201 9 - workshop
Ärende utgår.

Ks au $ 216 Dnr20l8l544

Delårs ra pport 20 1 8, Västra Mäla rdalens Kom m u nalförbu nd
Delårsrapp ort 20 I 8 ftir Västra Mälardalens Kommunalft)rbund ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds delårsrapport 201 8.

Ks au ç 217 Dnr 20181543

Sammanträdestide r 2019
Förslag på sammanträdestider 2019 for kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfu llmäktige ft)reli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att fastställa ft)religgande ñrslag på sammanträdestider 2019 ftir arbetsutskottet.
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Ks au $ 218 Dnr 20151750

Protokoll, byggmöte nr 4, nybyggnat¡on av badhus och idrottshall
Kommunfullmäktige beslutade 2015-Il-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott samt att
anvisa 28 miljoner kronor för ändamålet med finansiering via lån 2016.

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

Arbetsutskottet beslutade 2018-04-10, under förutsättning att medel anvisas, attanfa
PEAB Sverige AB som generalentreprenör ftir 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%)

371,7

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

Protokoll från byggmöte nr 4 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 219 Dnr 20171604

Protokoll, byggmöte nr 4, ombyggnat¡on av KMV, 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 2017-08-22 att ge stadskansliet i uppdrag attläta genomftira en
projektering av en ombyggnation av del av kv Valhall2. Kommunstyrelsen beslutade
2017-08-31 att anvisa 5 Mkr ftir 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 ft)rutsättning att medel anvisas, att arúa
H.A. Stålbygg AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en kontraktssumma
av 41 869 000 kronor.
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Kostnadssammanställning entreprenad (kr) :

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

49 309 000

Protokoll från byggmöte nr 4 ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au 5220 Drr20171496 Qmf 20161842)

Protokoll, byggmöte nr 3 och 4, nybyggnat¡on av förskola i Kolsva
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-22 att uppdra till stadskansliet att låta påbörja och
genomfüra en projektering av en nybyggnation av en fürskola i Kolsva motsvarande 6

avdelningar. Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-31 att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet ur
kommunstyrelsens investeringsreserv.

Projekteringen avslutade i månadsskiftet mars/april 2018 varpå stadskansliet lät genomft)ra
en entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling under april-maj 2018.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05 29,under ftirutsättning att medel anvisas, att anta
CG Ähman Bygg i Köping AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en

kontraktssummaav 31722 000 kronor

Kostnadssammanställning entreprenad (kr) :

- Entreprenad 31 722000
- Bygghenekostnad | 462 000
- Ofrrutsett (5 %) I 586 000

34 770 000

Protokoll från byggmöte nr 3 och 4 ñreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Ks au $ 221 Dnr20l8l502

Motion, låt Kolsvaborna välja s¡n egen kommundelsnämnd
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med ftirslag att kommunen i en
framställan till regeringen begär möjligheter till försöksverksamhet med direktvalda
ledamöter till kommundelsnämnden i Kolsva i valet 2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga motionen.

Ks au S 222 Dnr 2018/518

Medborgarförslag - idrottshall t¡ll S:t Olovsskolan
Anneli Silfuer och Linda Elste har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att
bygga en liten idrottshall till S:t olovsskolan i hörnet mellan Åkerbovägen och Pungbo-
vägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftjr yttrande.

Ks au $ 223 Drr 20181496

Medborgarförslag - mer kärlek till Malmön
Ulrika Mikiver har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om beskärning av skog,
belysning, hundpapperskorgar på Malmön samt parkeringsfrrbud vid bommen på
Sjövägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret, kultur- och fritidsfrirvaltningen och
stadskansliet ft)r yttrande, med tekniska kontoret som samordningsansvarig.

M
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Ks au ç 224 Dnr 20181497

Medborgarförslag - handikappanpassad badbrygga på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarförslag med ftirslag om en
handikappanpassad badbrygga på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarflorslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret, kultur- och fritidsforvaltningen och
stadskansliet für yttrande, med tekniska kontoret som samordningsansvarig.

Ks au S 225 Dnr 20181498

Medborgarförslag - brygga f<ir isättning av båtar på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om brygga ftir
isättning av bätar på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret, kultur- och fritidsftirvaltningen och
stadskansliet für yttrande, med tekniska kontoret som samordningsansvarig.

Ks au 5226 Drc20181499

Medborgarförslag - handikapparker¡ng på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om handikapp-
parkering på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarforslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret, kultur- och fritidsftirvaltningen och
stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som samordningsansvarig.

Protokol gn
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Ks au ç 227 Dnr 2018/500

Medborgarförslag - sysselsättning på Malmön och i Köping
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarforslag med ftirslag om gungor på
campingen, idrottsskola/sportcamp, klättertorn, gästbryggor och papperskorgar pä Malmön
samt Allsång i Himlabacken i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfiirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget til I kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarfürslaget till tekniska kontoret, kultur- och fritidsftirvaltningen och
stadskansliet für yttrande, med tekniska kontoret som samordningsansvarig.

Ks au ç 228 Dnr 2018/501

Medborgarförslag - rensn¡ng av ån i Köping
Ann-Britt Jansson Luth har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att rensa
Köpingsån.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrel sen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret ftir yttrande.

Ks au ç 229 Dnr 20181218

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens, dispens från lokal trafikftireskrift samt lokala trafikftireskrifter under perioden
201 8-07-01 - 2018-09-30 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
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Ks au $ 230 Dnr 20181125

De legati o ns ra ppo rte r, stadsa rkite ktko ntoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret mark-
avdelningen under september 2018 ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.
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