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Datum

2020-04-28

Kommunstyrelsens arbets utskott

Plsts och tíd

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovriga deltagande

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
samhällsbyggnadschef, ç 127 -129, 133-134
mark- och exploateringschef, ç 127-129,I34
fastighetsansvarig, ç 127, 134
GlS-samordnare, $ 133

kl 09.00

- 10.30

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Gun Törnblad
Mikael Norman

Kari Anttila

/\

Anders Lindbäck
Kajsa Landström

Justerøre

sekreterare

Andreas Trygg

Justeringens tíd och
plats

Paragrøf 127-134

Köping, Rådhuset, 2020-04

-/;8

Underskrífter
Selveterøre

Landström

Ordforande

Justerande Andreas Trygg

\o

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

0rgøn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sømmantrüdesdatam

2020-04-28

DøtumÍör anslugs
appsÌìttønde

;-t¿o -ûs * ÐLt

Datumför
anslags nedtøgande

Förvaringsplats Jör proto kol/ef g1¿dslçansliet, Rådhuset,

Underskríft

Carl Björnberg

Cú

Köping
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Datum

2020-04-28
Kommunstvre lsens arbetsutskott

Ks au ç

127

Dnr 20191651

Nybyggnation av förskola i Munktorp
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningarna ftir att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i Munktorp
En ny ftirskola motsvarande sex avdelningar ftireslås byggas på ftir ¿indamålet planlagd
mark på fastigheten Sorby 1:6. Vidare ftireslås att det projekterade underlaget gällande
byggnaden från den nyligen uppftirda ft)rskolan på Bergtorpet i Kolsva används. Omprojektering krävs dock gällande marþlanering, bergvåirmeanläggning och option på
solcellsanläggning m m.
Upparbetade kostnader für utredning samt tillkommande kostnader für kompletterande
projektering och framtagande av upphandlingsunderlag kostnadsberäknas till 950 tkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till fastighetssamordningen att fullftilja projektering och upphandling av en
nybyggnation av ftirskola i Munktorp enligt ftireliggande ftirslag
samt att anvisa 950 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv for åindamålet.

Ks au $

128

Drr

20201

överens kommelser om fast¡ g hetsreg leri n ga r samt överenskommelse om
spåromläggning
Följande ftirslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och spåromläggning ftir
att säkerställa kommunens markbehov für framtida omdaning av hamnområdet ftireligger:

-

Hushagen 1:8, Sjötullen l:2 och Sjötullen 1:48, ca 17 600 kvm - överenskommelse
med Nordkalk AB. Kommunen betalar 631 tkr i ersättning till bolaget.

Del av Sjötullen 1:48 och Sjötullen I:2, ca 570 kvm - överenskommelse med
Nordkalk AB. Kommunen betalar 28 500 kr i ersättning till bolaget.
Omläggning av stickspår.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen füreslår kommunfullmäktige besluta

att godktinna ftireliggande ftirslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och
spåromläggning.
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Datum

2020-04-28
Kom

relsens arbetsutskott

Ks au $

129

Dnr2020l

Markfråga, information
Samhällsbyggnadslorvaltningen informerar om bostadshus/gård på den nyligen
ftirvärvade marken i Vallby-Angeby.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

130

Dnr2020l7 och20l9l568

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köping Basket och
Köpings Bordtennisklubb Dam
Köping basket
Köpings basket ansöker om ett elit- och marknadsftiringsbidrag på 800 000 kr.
Klubbens langsiktiga vision och strategitill2025 åir att starkt utveckla ftireningen, både
i bredd och elit. En större bredd med fokus på;
Bam och ungdom, i klubbens nybildade ungdomssektion
Basket ftir pensionärer
Basket ftir LSS-behövande
Utbildning och kompetenshöjande åtgärder ftir ledare

-

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-03 att uppdra till kommunledningsfiirvaltningen att
utarbeta ett samverkansavtal med Köpings Stars inom ramen for tidigare beslutade
regler für sponsring.
Förslag

till

samverkansöverenskommelse fiireligger.

Köpings bordtennisklubb dam
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi har tidigare ansökt om bidrag på
75 000 kr ftir att genomföra säsong 2019120 i Pingisligan damer.
Kommunledningsftirvaltningens bedömning var vid det tillfüllet:
När Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi tävlar gör de det under namnet
Team Mälarenergi. Genomslaget ft)r Köpings kommun i resultat och matchrapporter
blir därmed väldigt begränsat. Kommunledningsftirvaltningen gör därftir bedömningen
att den marknadsftiring som Köpings kommun kan Ë genom att ingå ett samverkansavtal med Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi inte motsvarar värdet av
avtalet.
Arbetsutskottet beslutade 2020-0I-14 att avstå från att ingå samverkansavtal med
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi och därmed inte heller bevilja något
bidrag.
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Datum

2020-04-28
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Köpings BTK Dam anhåller i ny skrivelse om att beslutet omprövas infür säsongen
2020 -2021 då ftirutsättningarna har ändrats.

Beslut
Arbetsutskottet besluta

att godkänna ftireliggande ftrslag till samverkansöverenskommelse med Köping Basket
samt att uppmana Köpings Bordtennisklubb/dam att inkomma med en ny ansökan inftir
säsongen 2020121.
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Datum

2020-04-28

Kom mu nstvrelsens

Ks au $

arbetsutskott

131

Dnr

Antagande av leverantör av 6 nya transportbilar
Köpings kommun har avropat sex (6) nya transportbilar, enligt kategorisering av
SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal "Fordon 2018".
Avropet har genomfürts som en ftirnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Fordon 2018, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
(SFS 2016:114s).

Vid anbudstidens utgång den2020-04-02hade ett (l) avropssvar inkommit.
Kvalificering och utvåirdering av avropssvaret har genomfürts enligt avropsfürfrågan.

Beslut
Arbetsutskottet

beslutar

att anta Möller Bil Sverige AB
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Datum

2020-04-28
Kom

arbetsutskott

132

Ks au $

Dnr2020lll9

Goronainformation och Iägesrapport
Kommunchefen informera.r om aktuellt läge i pandemisituationen.

I Köping är läget stabilt men ansträngt inom vissa verksamheter, framftirallt inom vardoch omsorg.

smittade fall finns inom äldreboenden, socialpsykiatrin och hemtjåinsten.
Utb i I d n i n g sfö ru altn i n g e n
- Diskussioner pågår kring studenthrandet.
- Förskolan ftirbereder ftir öppethållande på kvällar och helger.

SocraË och arbetsmarknad
- Misstänkta fall bland brukare och personal
- Planerar ftir feriearbeten

Kultur- och folkhälsa
- Föråindrar verksamheten (ståinger inget) ftir att personal ska kunna avlasta inom vårdoch omsorg.
Samhällsbyggnad
- Möten inställda pga corona ftirsenar projekt.
- Diskussioner pågår mellan KBAB och fasthetssamordningen ftir att omprioritera och
ftirstärka städning inom vård- och omsorg.
Ko m m u n I e d n i n g sfö ru a lt n i n g e n
- Leder stabsfunktioner.
- Kommunikationshjälp fran samhällsbyggnad

Västra Mälardalens Energi och miljö
- Informationsbrev till all personal.
- Tar inte ut någon avgift ftir torghandel.

USAM-möte idag kl 10.00
Infür stabsmetodik som arbetssätt fr o m i eftermiddag ftir att tydliggöra roller och
effektivisera.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att notera informationen till protokollet.
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Datum

2020-04-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

133

Dnr2020l

Transportstyrelsens fóreskrifter om avgifter, remiss
Transportstyrelsen har på remiss översåint fürslag på ändring i sina foreskrifter om avgifter
med anledning av nytt EU-gemensamt regelverk för användning av drönare från och med
den l juli 2020 och inftirsel av en ny kategori av taxitrafik från och med den I september
2020.
samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag

till remissvar ftireligger

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag på remissvar till Transportstyrelsen.

Ks au $

134

Dnr 2019/608

Tillfälliga förskolemoduler, Munktorp
Utbildningsnämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om att låta utreda fürutsättningama ftjr att tillskapa ftirskolemoduler, motsvarande plats ftir 20 barn, med
placering i anslutning till någon av de befintliga förskoleavdelningarna i Munktorp.
Arbetsutskottet beslutade 2019-11-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningama ftir att tillskapa fürskolemoduler, motsvarande plats miZO barn, med
placering i anslutning till någon av de befintliga förskoleavdelningarna i Munktorp.

Köpings kommun har upphandlat avrop av moduler

till ftirskola Munktorp.

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-03, under ftjrutsättning att medel beviljas, att anta
Expandia Moduler som leverantör av moduler till ftirskolan i Munktorp.
Då ftirutsättningarna ftir ftirskolemoduler i Munktorp nu har ändrats då beslut tagits om att
upphandla leverantör ftir byggnation av en peffnanent fürskola i Munktorp, med planerad
byggstart i augusti 2020 ochfÌirdigställande till augusti 202l,füreslås upfhandlingen av de
tillfÌilliga fü rskolemodulema avbrytas.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avbryta upphandlingen av moduler, motsvarande plats for 20 barn,
Munktorp.
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