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Plats och tid

Beslutønde

Ovrígø deltagønde

Justerøre

Justeringens tid och
pløts

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00-

Elizabeth Salomons son (S)
Roger Eklund (S)

Ola Saaw (M)
Andreas Tryge ry)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Pär Carlsson
Boki Vojvodic
Gun Törnblad
Kari Anttila
Karin Sandborgh Taylor
Kajsa Landström

Andreas Trygg

Köping, Rådhuset, 2020- 03 "03

Selveterare Landström

ordftirande
v ordforande
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
konsult, COWI, $ 63

konsult, COWI, $ 63

samhällsbyggnadschef, $ 63

fastighetsansvarig, $ 64-65
kanslichef
sekreterare

Paragrøf 63- 68

Ordförande

Justerande Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS
Organ

SammantrìÍdesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-03

DøtumJör ønsløgs DatumJör
uppsättønde anslags nedtagande

Förvaríngsplats för p roto ko llet $¡adskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Kommunstvrelse ns arbetsutskott

Ks au $ 63 Dnr 20201

Genomlysning fastighet, lägesrapport
Konsultföretaget COWI deltar vid sammanträdet och informerar om pågående
genomlysning av fastighetssamordningen inom kommunkoncernen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ksau$64 Dnr 2020173

Karl bergs badets framtida anvä nd n i n g, i n ri ktn i ngsbesl ut
Det nya badhuset beräknas vara fÌirdigt sista kvartalet 2020, och då flyttar bad-
verksamheten från Karlbergsbadet till det nya badhuset på Kristinelund.

Karlbergsbadet har bedömts vara av ålder uttjänt. Fastighetssamordningen har låtit
utreda byggnadens skick översiktligt avseenden främst grundkonstruktion och
möjligheten till om ställning av lokalerna till annan verksamhet. Bedömningen är att
omställning av lokalerna ftir annan verksamhet är möjlig.

Förteckning över inkomna ftirslag på Karlbergsbadets framtida användning ftireligger.

En framtida användning av lokalerna ftireslås inriktas mot omställning till i ftirsta hand
en gymnastiksal/idrottshall ftir skolverksamhet. Därmed kommer lokalerna också kunna
nyttjas av füreningar m fl under kvällar och helger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till fastighetssamordningen att låta utreda, och kostnadsberåikna, möjligheten
till omställning av Karlbergsbadet till en gymnastiksal/idrottshall.

M
Utdragsbestyrkandesign
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Ks au $ 65 Dnr 2019/608

Upphandling; förskolemoduler Munktorp, antagande av leverantör
Utbildningsnämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om att låta utreda ftjr-
utsättningamafür aft tillskapa ftirskolemoduler, motsvarande plats ftir 20 barn, med
placering i anslutning till någon av de bef,rntliga förskoleavdelningama i Munktorp.

Arbetsutskottet beslutade 2019-11-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
fürutsättningama fiir att tillskapa ft)rskolemoduler, motsvarande plats ftir 20 barn, med
placering i anslutning till någon av de befintliga förskoleavdelningamai Munktorp.

Köpings kommun har upphandlat avrop av moduler till ftirskola Munktorp.

Upphandling har genomförts som en fömyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Hyresmoduler 2018, SKL dnr 10374", i enlighet med Lagen om
offentli g upphandling.

Vid avropssvarstidens utgång, 2020-02-10, hade sex (6) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av avropssvar har genomftirts.

Placeringen av modulerna ftireslås bli i nära anslutning till den befintliga ftirskolan
Blåklockan på skolfastigheten i Munktorp.

Kostnad für markftireberedelser, inklusive anslutningar für el, VA och fiber har beråiknats
till 550 tkr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar under ftirutsättning att medel beviljas

ztt anfa Expandia Moduler som leverantör av moduler till fürskolan i Munktorp

att fastighetsansvarig får teckna avtal med antagen leverantör

att besluta att avtalsspärr, enligt underlag, ska gälla ftir denna upphandling

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Vidare be slutar arbetsutskottet att ftire slå kommunstyrelsen besluta

att anvisa 550 000 kronor ftir markftirberedelser, med finansiering genom
investeringsreserven.

Andreas Trygg
protokolljusterare

sign

nñ
Utdragsbestyrkandernas
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Ksau$66 Dnr 202017

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köping Basket
Köpings basket ansöker om ett elit- och marknadsfüringsbidrag på 800 000 1ff.

Klubbens långsiktiga vision och strategitill2}25 åir att starkt utveckla fiireningen, både
i bredd och elit. En större bredd med fokus på;

- Barn och ungdom, i klubbens nybildade ungdomssektion
- Basket für pensionärer
- Basket ftlr LSS-behövande
- Utbildning och kompetenshöjande åtgeirder ftir ledare

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att remittera ansökan till kommunlednings-
ftrvaltningen für utredning/yttrande.

Yttrande från kommunledning sftirvaltningen ftirelig ger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommunledningsfiirvaltningen att utarbeta ett samverkansavtal med
Köpings Stars inom ramen ftir tidigare beslutade regler ftir sponsring.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arrangera Öppet Hus i Rådhuset lördagen den 16 maj 2020,klockan 11.00-14.00

Ksau$67

öppet Hus i Rådhusetvåren 2O2O

Ksau$68

Bemyndigande

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Dnr2020l

Dnr 20201

att bemyndiga Jan Häggkvist att representera Köpings kommun vid Kommunlnvests
ft)reningsstämma den 16 april2020.

Utdragsbestyrkande


