
röprNcs KoMMUN SAM MANTRROCSPNOTO KOLL
Datum

2020-06-16

1 (8)

Kommunstv relsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutønde

Ovríga deltagande

Justerøre

Jasterìngens tid och
plats

Underskrifter

Selcreterare

Ordþrande

Justerande Ro

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.50

Elizabeth S alomons son ( S )
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg ff)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Mikael Norman
Staffan Larsson
Kari Anttila
Kajsa Landström

Roger Eklund

Köping, Rådhuset, 2020- )b-ib

Salomonsson

ordfürande
vice ordftirande
ledamot
ledamot, ç 177, 179-189
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
mark- och exploateringschef, $ 177-178, 188
konsult, ç 177
fastighetsansvarig, $ 1 88
sekreterare

Paragraf 177-189

I

ANSLAGSBEVIS
Orgøn

Sammøntrüdesdulum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-t6

Datumför
anslags nedtagande

Datumför ønsløgs
uppsättande

Förvøringsplats Íör p roto kole/ Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg



KOPINGS KOMMUN

Komm u nstv relsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-06-t6

2 (8)

+

Ks au $ 177 Dnr 20201

Hyresavtal, Actic
Förslag till tioårigt avtal med Actic ftireligger, genom vilket Actic förþr lokaler i
Köpings badhus med avsikt att bedriva gymverksamhet

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ft)religgande ftirslag till hyresar,tal med Actic.

Ks au $ 178 Dnr 20201

Markreservat¡on, verksamhetstomten Mekanikern 4, del av Nibble
ind ustriom råde, Kramstagatan
Inom detaljplanen ftir del av Nibble industriområde vid Kramstagatan tillåts småindustri
och försäljning (ej livsmedel). Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att Mekanikern 4,
en fastighet på 5 215 kvm, reserveras ftir Roos Bygg och fastighet AB.

Andreas Trygg anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna reservation av fastigheten mekanikern 4 till Roos Bygg och Fastighet AB.

Ks au $ 179 Dnr2020l

Serviceplan Västra Mälardalen - tillägg till befintlig Näringslivsstrategi
För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera krävs tillgång till
service. Ett utbud av livsmedelshandel, bredband, drivmedel och hälso- och sjukvård är
exempel på faktorer som är viktiga ftir att skapa både arbetstillftillen och en levande
landsbygd.

Serviceplanen, som är en lokal bedömning av invånarnas tillgång till service, är en del
av kommunens arbete gällande glesbygdens utveckling och bevarande. Att kommunen
har en aktuell Serviceplan är också ett krav ftjr att ft)retag i Västra Mälardalen ska
kunna söka investeringsbidrag ftir landsbygd.

Förslag till Serviceplan för Västra Mälardalen ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arúa ftireliggande ftirslag till serviceplan für Västra Mälardalen.

Protokollju steraafas

ffil V
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Ks au $ 180 Dm2020l

Driftbudgetuppföljning efter maj månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning for Köpings kommun
efter maj månads utfall föreligger.

Efter fem månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets

slut på 2,8 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 181 Dnr 20201

Redovisning av likvida medel och lån
Kommunledningskontorets redovisning av likvida medel och lån per den 3I maj 2020
ftreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Ks au $ 182 Dm20201206

översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund, rapport
KPMG har av Köpings, Arboga och Kungsörs kommun fått i uppdrag att göra en
genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund inom ramen ftir fördjupad
samverkan. KPMGs rapport från genomly sningen foreli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att samordning av processer ses över av extern aktör med ftirslag till lösning under
2020

att Köping, Arboga och Kungsörs kommun tillsammans med Kommunalftirbundet ser

över beställningarna/basöverenskommelsema så att de överensstämmer med behov
och möjlig leverans

att fakturascanningen ses över i sin helhet

samt att stödfunktionerna ses över utifrån hur det ska fungera ftir att utgöra bästa
möjliga stöd och samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt.
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Ks au $ 183 Dnr 20191625

Motion, säker gång- och cykelöverfart vid Mc Donalds
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Salah Rasho (KD) har låimnat in en motion med
ftir-slag om att tydliga ftirgmarkeringar för övergångsställe och cykelöverfart görs i
väg-banan vid Mc Donalds samt att skyltar ftir övergångsställe och cykelöverfart
sätts upp.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-Il-25 attta upp motionen till behandling samt
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera motionen till Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftirelåg infür arbetsutskottets
sammanträ de 2020 -03- 1 7. Arbetsutskottet beslutade att återremittera motionen till
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

Omarbetat yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hänvisning till fiireliggande yttrande.

Ks au $ 184 Dnr 20201157

Med borgarförslag - tids beg ränsade fa rth i nder på Mal mönväge n
Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarfürslag med önskemål om att
kommunen sätter upp tillftilliga mobila farthinder für att öka säkerheten på
Malmönvägen vid Mellanbadets parkering under sommaren.

Kommunfullmdktige beslutade 2020-03-30 att ta upp medborgarftirslaget till
behandling samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2020 -0 4 -21 att remittera medborgarft)rslaget till Västra
Mälardalens Energi och Miljö AB ftir yttrande.

Yttrande från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara motionen besvarad med hÈinvisning till ftireliggande yttrande.

Protokollju

tT
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Ks au $ 185 Dnr 20201

Delegations rapport, sam häl lsbygg nadsförva ltn i n gens ma rke nhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfürvaltningens
markenhet under maj 2020 ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 186 Dnr 20201

Antagna detaljplaner
Följande detaljplaner har antagits av samhällsbyggnadsnämnden 2020-05 -28:

- Detaljplan für Hermod 11 med flera i Köping
- Detaljplan für Ekbacken 2:3 med flera i Kolsva

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 187 Dnr 20201119

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om läget i coronapandemin vid sammanträdet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol**w^j r Utdragsbestyrkandesrgn
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Ks au $ 188 Drc 20191651

Nybyggnation av förskola i Munktorp, upphandling
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningamafrjr att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i Munktorp

En ny ftirskola motsvarande sex avdelningar ftireslås byggas på ftir ändamålet planlagd
mark på fastigheten Sorby 1:6. Vidare ftireslås att det projekterade underlaget gällande
byggnaden från den nyligen uppftirda ftirskolan på Bergtorpet i Kolsva används. Om-
projektering krävs dock gällande marþlanering, bergvärmeanläggning och option på
solcellsanläggning m m.

Upparbetade kostnader für utredning samt tillkommande kostnader ftir kompletterande
projektering och framtagande av upphandlingsunderlag kostnadsberäknas till 950 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-14 att uppdra till fastighetssamordningen att
fullfölja projektering och upphandling av en nybyggnation av ftjrskola i Munktorp
enligt ftreliggande ftirslag samt att anvisa 950 tkr från kommunstyrelsens investerings-
reserv ftir ändamålet.

Fastighetssamordningen har låtit upphandla nybyggnation av fürskola i Munktorp.

Upphandlingen har genomförts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling SFS 2016:1145.

vid anbudstidens utgång 2020-05-22 hade åtta anbud inkommit. Anbuden har
kvalificerats och utvärderats.

Arbetsutskottet beslutade 2020-06-02b1 a att anta CG Åhmans Bygg i Köping AB som
generalentreprenör ftir byggnation av fürskola motsvarande 6 avdelningar på fastigheten
Sorby 1:6 i Munktorp

2020-06-08 inkom skrivelse fran anbudsgivare som deltagit i anbudsgivningen, i vilket
framkom uppgifter som indikerade behov av utredning avseende uppgivna brister i till-
delad leverantörs anbud. Utredning inleddes efter mottagen information.

2020-06-10 inkom meddelande från Förvaltningsrätten gällande överprövning av
tilldelningsbeslutet med anledning av uppgivna brister i tilldelad leverantörs anbud.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att återkalla meddelat tilldelningsbeslut ftir ftimyad genomgång av anbuden

att detta beslut ersätter tidigare meddelat beslut

att avtalsspåirr ska tillåimpas på beslutet

samt att ftirklara paragrafen omedelbart j

Ekl

rotokolljusþq¡fas
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Ks au $ 189 Dm 20141724-821

Kristinel unds sportfält - Bandyplan
Under hösten 2014 päbörjades en omfattande elrevision av hela Kristinelunds sportftilt.
En åtgärdspunkt innebar att göra en riskanalys på ställverket som finns i samma
byggnad som ammoniakanläggningen lor bandyplan och ishall.

Kylsystemet för bandyplanen innehåller betydande måingder ammoniak som enda köld-
bärare. Ett haveri med ammoniakläckage kan få betydande konsekvenser für
omgivningen.

Kylsystemet ftir ishallen innehåller, efter ombyggnad 2009, en mindre del ammoniak
och i övrigt saltvatten som köldbärare.

Det befintliga ställverket Èir av ålder i dåligt skick. Övriga delar av bandyanläggningen
är också gamla och slitna.

Olika alternativ ftir att komma tillrätta med problemen har tagits fram. Alternativen
innebtir olika investeringsnivåer.

Kommunstyrelsen noterar att frågan om den konstfrusna bandyplanens framtid har
väckt stort engagemang både hos KIS Bandy och bland allmänheten. Kommunstyrelsen
har också lyssnat och tagit till sig det engagemang som kommit till uttryck.

Efter fortsatta överväganden är kommunstyrelsen beredd att ftirorda insatser som ger
möjlighet att använda bandyplanen under ytterligare några år. Denna respit ger KIS
Bandy möjligheten att visa att bandysporten kan stärka sin ställning i Köping. Respiten
ska också ge KIS Bandy rådrum ftjr att söka altemativa lösningar für bandyanlägg-
ningens drift och underhåll.

Det redovisade åtgärdsalternativet 2 innebär att ett nytt nytt hög- och lågspänningsställ-
verk installeras i befintlig byggnad ftir att klara ftirsörjningen av bandyplanen och is-
hallen samt nytt ammoniaklarrn som klarar de ammoniakmängder som det här ar frågan
om. Investeringskostnaden für detta alternativ beräknas uppgå till ca 2,5 Mkr.

Alternativet bedöms ge den respit som redovisats ovan medan huvudfrågan om anlägg-
ningens ålder och allmänna skick kvarstår.

Kommunstyrelsen vill tydligt klargöra att Köpings kommun inte är beredd att göra in-
vesteringar i en ny bandyanläggning.

Kommunfullmäktige beslutade 20 1 5-06- 1 5

att ftir ftrsörjningen av bandyplanen och ishallen i befintlig byggnad installera ett nytt hög-
och lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm till en beräknad kostnad på 2,5 Mkr
att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens investeringsreserv

samt att tydliggöra att Köpings kommun inte är beredd att investera i en ny bandy-
anläggning.

Sedan 2015 har KIS Bandy arbetat intensivt och engagerat. Nya kalkyler visar på
möjlighet till betydligt lägre investeringskostnad für ny isbana samt att KIS Bandy
har erbjudit ideellt arbete.
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Ordftiranden füreslår att kommunen ska arbeta vidare med ärendet angående

nybyggnation av ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfrilt med en positiv
inställning och med intentionen att ompröva tidigare beslut under fürutsättning av en

rimlig kostnadsnivå.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arbetavidare med ärendet angående nybyggnation av ny konstfrusen isbana på

Kristinelunds sportftilt med en positiv inställning och med intentionen att ompröva
tidigare beslut under ftirutsättning av en rimlig kostnadsnivå.

K
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