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Dnr 2018/

Ungdomsfullmäktige, information
Enhetschef inom kultur- och fritidsftirvaltningen deltar vid sammanträdet och informerar
om ungdomsfullmäktiges verksamhet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au

S

267

översyn av organisat¡on

Dnr 20171788

- fördjupade utredningsuppdrag

Kommunfullmfütige beslutade

20 1 8- 1 I -05

att genomftira ftireslagen organisationsftiråindring, men att ftiljande områden i
organisationsfürslaget ska kompletteras med ftirdj upad utredning:
bildandet av Koncernbolag
placerin g av 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.

Utredningar samt ftirslag till beslut från kommunchefen ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige besluta

attlniljökontoret placeras i Västra Mälardalens Myndighetsftjrbund, VMMF, med
placeringsort Köping, med undantag av miljöstrategisk funktion som överftirs till
samhällsbyg gnadsftirvaltningen

samt att tekniska kontoret överfürs till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB med
undantag av tekniska kontorets trafik/traf,rkmyndighet som överfürs till samhällsbyggnadsftirvaltningen.

Ks au $
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Dnr 2018/

Reglementen för styrelse och nämnder i Köpings kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-05 om ny organinsation av kommunens
ftirvaltningar. Kommunfullmäktige våintas 2018-11-26 besluta om ny nämndorganinsation, från och med 2019-01-01, anpassad till nya ftirvaltningsorganisationen.
Med anledning av ny nämndorganisation ska reglementen ftir styrelse och nämnder
revideras.
Protokolljusteffs
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Datum
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Förslag

till nya reglementen ft)r styrelse och nåimnder ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till reglementen ftir styrelse och nåimnder att gälla från och
med 2019-01-01.

Ks au

ç269

Dw20171757

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer
Västra Mälardalens Kommunalftirbunds upphandlingsenhet har tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommunchefema arbetat. fram ftireliggande ft)rslag till reviderad
upphandlings- och inköpspolicy. Policyn ftireslås gälla ftir samtliga styrelser och nämnder i
kommunkoncernema i Köpings, Arboga, Kungsörs och Surahammars kommun samt fiir
Västra Mälardalens Kommunalftirbund och Västra Mälardalens Myndighetsftirbund.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-07 att återremittera ärendet für samordning med övriga
medlemskommuner.
Drätselkontorets fìirslag

till Upphandlings- och inköpspolicy

med

riktlinjer füreligger

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till Upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande
riktlinjer.
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Dnr 2018/

Verksam hets pla n 2019, stadskansl iet
Förslag

till

verksamhetsplan och budget 2019 for stadskansliet floreligger.

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna stadskansliets verksamhetsplan och budget ftir 2019.

Protokol
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Dnr 2018/

rätsel kontoret
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 ftir drätselkontoret ftireligger.

Verksam hetsplan 2019,

d

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna drätselkontorets verksamhetsplan och budget ftir 2019.

Ks au
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Dnr 2018/

Verksamhetsplan 2019, tekniska kontoret
Ärendet utgår.

Ks au $
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Dnr 2018/

n 2019, stadsa rkite ktko ntorets ma rke n het
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 ftir stadsarkitektkontorets markenhet skickas

Ve rksam hets pla
separat.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna stadsarkitektkontorets markenhets verksamhetsplan och budget ftir 2019

Ks au 5 274

Drtr 20181499

Medborgarförslag

-

handikapparker¡ng på Malmön

Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om handikappparkering på Malmön.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarffirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslut ade 2018-10-16 att remittera medborgarft)rslaget till tekniska
kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och stadskansliet ftir yttrande, med tekniska
kontoret som samordningsansvarig.

Yttrande från tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet foreslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarftirslaget.
P

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20151750

Protokoll, byggmöte nr 7, nybyggnat¡on av badhus och idrottshall
Kommunfullmäktige beslutade 2015-ll-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 slutftirdes under januari 2018 och stadskansliet genomftirde upphandling av byggentreprenaden enligt Lagen om offentlig upphandling.
Arbetsutskottet beslutade 20 1 8-04- 1 0, under ftirutsättning att medel anvisas, att anta
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
- Olórutsett (5%)

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

371,7

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att anvisa 371 700 000 kronor ftir
genomftirande av entreprenaden med finansiering via lån.
Protokoll från byggmöte nr 7 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au ç
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Dnr 20171604

Protokoll, byggmöte nr 7, 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 genomftira en
entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling under april månad 2018.
Arbetsutskottet beslutade 2018-05 29, under fürutsättning att medel anvisas, att anta
H.A. Stålbygg AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en kontraktssumma
av 41 869 000 kronor.

Protokollj usterp¡¡âs

wt
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Utdragsbestyrkande
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Kostnadssammanställning entreprenad (kr)

:

Entreprenad
41 869 000
Bygghenekostnad
I 256 000
%)
4 186 000
(miljösanering) I 998 000

- Offirutsett (10
- Upparbetat

49 309 000

Protokoll fran byggmöte nr 7 ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr20l7l496

ç277

(mf

20161842)

Protokoll, byggmöte nr 6, nybyggnat¡on av förskola i Kolsva
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-22 aff uppdra till stadskansliet att låta påbörja och
genomftira en projektering av en nybyggnation av en fürskola i Kolsva motsvarande 6
avdelningar. Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-31att anvisa 2,5 Mkr ftir åindamålet ur
kommunstyrelsens investeringsreserv.
Projekteringen avslutade i månadsskiftet mars/april 2018 varpå stadskansliet lät genomfüra
en entreprenadupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling under april-maj 2018.
Arbetsutskottet beslutade 201 8-0 5 29, under ftirutsättning att medel anvisas, atl arÍa
CG,A.hman Bygg i Köping AB som generalentreprenör für rubricerat projekt till en
kontraktssumma av 31722 000 kronor
Kostnadssammanställning entreprenad (kr)
-

Entreprenad
Bygghenekostnad
%)

- olórutsett (5

:

31 722 000

I

462000

:+ ,ro
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Protokoll från byggmöte nr 6 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj
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Arvoden

ti I I

Dnr 2018i

förtroendevalda samt komm

u na

I

rådsorgan isation

Förslag till kommunalrådsorganisation samt ftirslag på gruppledararvode presenteras vid
sammanträdet.

Kommunalråd
o l:a kommunalråd, heltid, tillika ordfürande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
Arvode: 100 % av riksdagsarvodet.

.

.
.

2:akommunalråd, heltid, tillika vice ordforande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt ordftirande i utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med
tillhörande arbetsutskott.
Arvode: 90 Vo av riksdagsarvodet.
3:e kommunalråd, deltid 60 o/o, tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt ordftirande i social- och arbetsmarknadsnämnden och dess arbetsutskott.
Arvode: 90 Yo av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 60 %.

4:e kommunalråd, deltid 60 o/o, tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt ordfürande i samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott.
Arvode: 90 %o av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 60 %.

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige samt sidouppdrag i
kommunstyrelsen och övriga berörda nåimnder.

Gruppledararvode
För att ge de politiska partier som Èir representerade i kommunfullmäktige ftirbättrade
möjligheter att ftilja kommunens verksamhet füreslås att ett nytt gruppledararvode inftirs
från och med 2019.

Arvodet

ftr

gruppledare ftireslås uppgå

till3 % av riksdagsarvodet.

Beslut
Arbetsutskottet loreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa arvoden till ftirtroendevalda i Köpings kommun enligt ftireliggande fürslag
samt att fastställa kommunalrådsorganisationen från och med 2019-01-01 enligt
ftireliggande fürslag.

Protokollj

Utdragsbestyrkande
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