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Ks au § 319 Dnr 2019/658 
 

Upphandlingsärende; Ramavtal för riksfärdtjänst 
Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun har genom denna upphandling 
upphandlat ramavtal för senare avrop av riksfärdtjänst. Avtalstiden för detta uppdrag 
planeras löpa från och med 2020-03-01 med en avtalstid om 4 år från avtalets 
ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående 
uppsägning. 
 
De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3) 
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år. 
 
Denna upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling, SFS 2016:1145. 
 
Vid anbudstidens utgång 2019-11-25 hade två (2) anbud inkommit. 
 
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts. 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 
 

att antaga Anbudsgivare 2 som leverantör till ramavtal Riksfärdtjänst med avtalsstart 
2020-03-01 
 

att uppdra till Vård- och omsorgschefen att teckna avtal med antagen leverantör 
 

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Salomonsson Maria Liljedahl 
Ordförande protokolljusterare 
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Ks au § 320 Dnr 2019/659 
 

Upphandlingsärende; Markentreprenader inom område gata, park och VA 
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, Västra Mälardalens Energi 
och Miljö AB, Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB har genom denna 
upphandling upphandlat ramavtal för senare avrop av markentreprenader inom område 
gata, park och VA. Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2020-01-01 
med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör 
avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 
 
De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3) 
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år. 
 
Denna upphandling har genomförts med förenklat förfarande enligt Lag om offentlig 
upphandling, SFS 2016:1145. 
 
Vid anbudstidens utgång 2019-03-15 hade elva (11) anbud inkommit: 
 
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts. 
 
Förslag till Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 
 

att antaga i rangordning, 1, Anbudsgivare 1, 2, Anbudsgivare 10 och 3, Anbudsgivare 5 
som entreprenörer av ramavtal markentreprenader inom område gata, park och VA med 
avtalsstart 2020-01-01 
 

att uppdra till tekniska chefen att teckna avtal med antagna entreprenörer 
 

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Salomonsson Maria Liljedahl 
Ordförande protokolljusterare 
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Ks au § 321 Dnr 2019/654 
 

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Som en följd av beslutande förändringar i förvaltningsorganisationen, då miljökontoret 
slås ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen, har förslag till revidering av berört 
reglemente utarbetats. 
 
Revideringen innebär att två punkter utgår: 
• Utredning och planering vad avser kommunens fastigheter och lokalförsörjning 
• Hamnförvaltning 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att anta reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
 
Ks au § 322 Dnr 2019/655 
 

Planbesked och planuppdrag för fastigheterna Balder 8 och Balder 14 
Köpings Pastorat inkom den 1 oktober 2019 med en begäran om planbesked för 
fastigheterna Balder 8 och 14. De önskar möjliggöra kontor i den befintliga byggnaden 
på fastigheten Balder 8 samt att en utökning av byggrätt för att uppföra en tillbyggnad 
på fastigheten Balder 14. Tillbyggnaden ska skapa en effektivisering av pastoratets 
verksamhet samt en förbättrad arbetsmiljö. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ge positivt planbesked i syfte att 
möjliggöra kontor i den befintliga byggnaden på fastigheten Balder 8 samt utöka 
byggrätten på fastigheten Balder 14. En antikvarisk utredning behöver göras för 
byggnaderna på fastigheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen kan 
handläggas med standardförfarande och att ett antagande av detaljplanen kan 
preliminärt ske vintern 2021. 
 
Planbesked och planuppdrag för fastigheterna Balder 8 m.fl i Köpings tätort, Köpings 
kommun, föreligger. 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge positivt planbesked och pröva planläggning enligt ansökan 
 

samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Balder 8 m.fl. i syfte att möjliggöra kontor på byggnaden på fastigheten Balder 8 samt 
utöka byggrätten på fastigheten Balder 14. 
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Ks au § 323 Dnr 2019/656 
 

Planbesked och planuppdrag för fastighet Sorby 1:6 i Munktorp 

Munktorp har ett par utpekade områden för bostadsbyggande i kommunens 
översiktsplan. Ett av områdena är en gällande detaljplan (PL274 Sorby 1:6 m.fl. 

Munktorps tätort) som just nu är i projekteringsfasen. Det andra området är för detta 
planuppdrag, vilket även ses som en naturlig nästa etapp för gällande detaljplan. 
Dessutom finns behov av fler förskoleplatser i Munktorp och en placering av en ny 
förskola intill Rabbstavägen har därför diskuterats. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt att indela detaljplanearbete för 
del av fastigheten Sorby 1:6 i syfte att planlägga för förskola och bostäder. Frågor som 
behöver utredas är geoteknik, markavvattning, VA-lösning, trafiksäkerhet och avstånd 
till bostäder. Planprocessen bedöms kunna hanteras med standardförfarande, och ett 
antagande av detaljplanen kan preliminärt ske sommaren 2021. 
 
Planuppdrag för del av fastighet Sorby 1:6 i Munktorp, Köpings kommun föreligger. 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Sorby 1:6 i syfte att planlägga för förskola och bostäder. 
 
 
 
Ks au § 324 Dnr 2019/657 
 

Planprioritering inför 2020 

Syftet med denna planprioritering är att kunna planera 2020 års arbete med detaljplaner 
utifrån de behov av planläggning och de personalresurser som finns till förfogande. 
Planenheten ska även hinna med nödvändig översiktsplanering och andra ärenden. 
 
Prioritering av detaljplaner 2020 föreligger. 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till prioritering av planer. 
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Ks au § 325 Dnr 2019/587 
 

Yttrande över revisionsrapport – granskning av budgetprocessen 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Köpings kommun har KPMG AB granskat 
kommunens budgetprocess. Under revisionens granskning har synpunkter framförts till och 
diskussioner förts med ekonomiavdelningen och övrigt berörda förvaltningar. 
Kommentarer baserade på de punkter som återfinns i granskningsrapportens 
sammanfattning finns att läsa i ekonomiavdelningens yttrande. 
 
Yttrande över granskning av budgetprocessen föreligger. 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att godkänna ekonomiavdelningens yttrande över revisionsrapport - granskning av 
budgetprocessen 
 

samt att överlämna skrivelsen till kommunrevisionen. 
 
 
 
Ks au § 326 
 

Avsägelse, ledamot i kommunala handikapprådet 

Samhällsbyggnadsnämnden informerar om att Hans Winberg (S) har avsagt sitt uppdrag 
som ledamot i kommunala handikapprådet samt att Agneta Sellholm (M) har utsetts till 
ordinarie ledamot och Annika Duán (S) som ersättare. 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 
 

att notera informationen. 
 


