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Pløts och tid

Beslutande

Ovrígø deltagande

Iusterare

Justeringens tíd och
plats

Underskrdter

Sekreterare

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.25

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

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Gun Tömblad
Mikael Norman
Magnus Sjöman
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2019- 12 -04

Salomonsson

ordftirande
vice ordftirande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
samhällsbyggnadschef, $ 310
mark- och exploateringschef, $ 310

upphandlare, VMKF, $ 310

sekreterare

Paragrøf 310-312

t

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrüdesdøtum

Datumför anslags
uppslittande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-03

Datumför
ansløgs nedtøgønde

Förvørìngsplats frir protokol/¿t Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Bjömberg
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Upphandling av kart- och mättiänster, antagande av leverantör
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av kart- och mättjänster.

Upphandling har genomftirts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-10-28 hade tre (3) anbud inkommit.

Kvalificering och utvtirdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arfia Metria AB som leverantör av ramavtal ftir kart- och mättjåinster

att uppdra till samhällsbyggnadschef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad

Salomonsson Ola Saaw
protokolljusterare

sign Utdragsbestyrkande
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Motion, om uppmärksammandet av Richard Dybeck
Samuel Gustavsson (SD) har lämnat in en motion med ftirslag om att på lämpligt, vörd-
nadsfullt och permanent sätt uppmärksamma Richard Dybecks minne som national-
sångens upphovsman, centralt i Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-13 att remittera motionen till kultur- och folkhälso-
nåimnden ftir yttrande och idéftirslag.

Yttrande fran kultur- och folkhälsonämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att ftjrklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande

samt att uppdra till kultur- och folkhälsonämnden aÍl arbetavidare med åirendet enligt
motionens intentioner.

Ks au $ 312 Dw20l9l

Gemensam Hjälpmedelsnämnd, revider¡ng av reglemente
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01och kommer därefter att ingå som
en verksamhet i den samlade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilket füranleder
justeringar i nämndens reglemente.

Regionstyrelsens ftirslag till reglemente für Gemensam HjälpmedelsnÈimnd, att gälla fran
och med 2020-01-01, ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta fiireliggande ftirslag till reglemente ftir Gemensam Hjälpmedelsnämnd.

signProtokollju Utdragsbestyrkande


