SAMMANTNÄOESP ROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

2018-1 1-13
Komm

u

nstvrelsens arbetsutskott

Pløts och tid

Rådhuset, Köping, k109.00- 10.00

Beslutande

Elizabeth Salomonsson
Roger Eklund
Kristina Lindblad
Andreas Trygg
Ola Saaw

Ovrígø deltagande

Sara Schelin
Ann-Cathrin Björkrot
Christer Nordling
Göran Nilsson
Gun Törnblad
Daniel Holmvin
Tove Svensk
Kajsa Landström

Justerare

Kristina Lindblad

(S)

(S)
(MP)
(V)
(M)

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
redovisningschef
teknisk chef
miljöchef, S 246
stadsarkitekt, S 246
tf kanslichef, ç 246
personalchef, $ 246
kommunsekreterare

Pørøgrøf 246-250

Köping, Rådhuset, 2018-l I - t5

Justeríngens tid och
plats

Underskrìfter
Selveterare Kaj

Ordforande

Justerande Kristina Lindblad

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkåinnagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sømmanträdesdatum

2018-l l-13

DølumJör unsløgs

Datamft)r

uppsättønde

anslags nedtagande

Förvøríngsplats jör proto

kol/ef g1¿d5þansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Bjömberg

1 (4)

SAM MANTNNOCSPROTOKOLL

xOpINGs KoMMUN

Datum

2018-11-13
Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au

ç246

Dnr20l7l788

översyn av organisation

- fördjupade utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige beslutade 20 I 8- 1 1 -05
att genomftira ftireslagen organisationsftiråindring, men att ftiljande områden i
organisationsftirslaget ska kompletteras med ñrdjupad utredning:
- bildandet av Koncernbolag
- placeringav gata- och parkverksamhet med tillhörande driftavdelning samt
driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret
samt att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, hänsyn tas

till inkomna synpunkter.

Vid sammanträdet informeras hur arbetet med de ftirdjupade utredningama fonskrider.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au ç 247

Driftbudgetu ppfölj

Dnr 2018/150
n in

g efter oktober månads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppfülj ning ftir Köpings kommun efter
oktober månads utfall ftireligger.

Efter tio månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut
på -15,1 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna rapporten.

Ks au $

248

Dnr 20181125

r, stadsa rkitektkonto ret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret markavdelningen under oktober 2018 ftireligger.
De le gati o ns ra p po rte

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljustgrál¡äs srgn

wt Vt'

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTNAOESPROTOKOLL

rOpINGs KoMMUN

Datum

2018-1 l-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au ç 249

Dm20151750

Protokoll, byggmöte nr 6, nybyggnat¡on 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 lån 2016.
Projekteringen slutft)rdes under januari 2018 och stadskansliet genomfürde upphandling av byggentreprenaden enligt Lagen om offentlig upphandling.
Arbetsutskottet beslutade 2018-04-10, under ftirutsättning 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
Oforutsett (5%)

340,5
3,9
6,9
3,4
17.0

371,7

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att anvisa 371 700 000 kronor ffir
genomfürande av entreprenaden med finansiering via lån.
Protokoll från byggmöte nr 6 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 250

Dm20171604

Protokoll, byggmöte nr 6, ombyggnat¡on av KMV, Valhall 2
Arbetsftjrmedlingen, 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 beslutade20lT-08-22 att ge stadskansliet i uppdrag attläúa genomfüra en
projektering av en ombyggnation av del av kv Valhall2. Kommunstyrelsen beslutade
2017-08-31 att anvisa 5 Mkr for 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 beslutade20lS-05 29, under ftirutsättning att medel anvisas, attanta
H.A. Stålbygg AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en kontraktssumma
av 41 869 000 kronor.

Protokolljuste

gn

Utdragsbestyrkande
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SAMMAN-TRÄOESpnOrOrOrU

GS KOMMUN

Datum

2018-11-13
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Kostnadssammanställning entreprenad (kr)

:

Entreprenad
41 869 000
Byggherrekostnad
I 256 000
- Ofrrutsett (10%)
4 186 000
- Upparbetat (miljösanering) I 998 000
-

49 309 000

Protokoll fran byggmöte nr 6 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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sign

Utdragsbestyrkande
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