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Detum

2020-08-18
Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

200

Drtr 20201

SOU "Stärkt lokalt åtgärdsarbete

remiss

- att nå målet ingen övergödnirg",

Betänkandet "Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete", SOU 2020:10,
till bl a Köpings kommun.

har remitterats

Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftlrslag

till remissvar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att överlÈimna samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag, med vid sammanträdet
redovisade justeringar, som kommunens remissvar till Milj ödepartementet.

Ks au $

201

Dnr2020l

Atgä rdsvalsstud ie väg 56/250, stråket Al berga-Ku n gsör-Köpi n g-Kotsva,
rem¡ss
Trafikverket genomftir en åtgärdsvalsstudie ftir väg 561250, sträckan Alberga - Kolsva.
Syftet med studien är att ge en bild av stråkets funktion, nuläge och brister für samtliga
aktuella transportslag samt att ge underlag i form av ftirslag på åtgärder som bidrar till
rimliga lösningar på de trafiksäkerhets- och framkomlighetsbrister som finns i stråket.
Åtgtirdsvalsstudien har översåints

till

kommunen für möìlighet att lämna synpunkter.

Åtgardsvalsstudien ñreligger tillsammans med samhällsbyggnadsflorvaltningen ftirslag
till yttrande.
I

Beslut
Arbetsutskottet ft)reslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till yttrande, med vid
sammanträdet redovisade justeringar/kompletteringar, som svar till Trafikverket.
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Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au S

202

Dnr 20191651

Upphandlingsärende;
Nybyggnation av förskola i Munktorp, antagande av entreprenör
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
fürutsättningarna ft)r att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i Munktorp.
En ny ftjrskola motsvarande sex avdelningar föreslås byggas på ftr ändamålet planlagd
mark på fastigheten Sorby 1:6. Vidare ftlreslås att det projekterade underlaget gällande
byggnaden från den nyligen uppft)rda ftirskolan på Bergtorpet i Kolsva används. Omprojektering krävs dock gällande markplanering, bergvärmeanläggning och option på
solcellsanläggning m m.
Upparbetade kostnader för utredning samt tillkommande kostnader für kompletterande
projektering och framtagande av upphandlingsunderlag kostnadsberäknas till 950 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-14 att uppdra till fastighetssamordningen att
fullftilja projektering och upphandling av en nybyggnation av ftirskola i Munktorp
enligt ftireliggande ft)rslag samt att anvisa 950 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv ftir ändamålet.
Fastighetssamordningen har låtit upphandla nybyggnation av fürskola i Munktorp.
Upphandlingen har genomftirts som en ñrenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling SFS 2016:1T45.

Vicl anbudstidens utgång 2020-05-22 hade åtta anbud inkommit. Anbuden har
kvalificerats och utvärderats.
Arbetsutskottet beslutade 2020-06-02 att anta CG ,{hmans Bygg i Köping AB som
generalentreprenör för byggnation av ftirskola motsvarande 6 avdelningar på fastigheten
Sorby 1:6 i Munktorp
2020-06-08 inkom skrivelse från anbudsgivare som deltagit i anbudsgivningen, i vilket
framkom uppgifter som indikerade behov av utredning avseende uppgivna brister i tilldelad 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.
Arbetsutskottet beslutade 2020-06-16 an återkalla meddelat tilldelningsbeslut ftlr
ftirnyad genomgång av anbuden.
Ordfürande beslutade i delegation 2020-07-13 att avbytaupphandlingen på grund av
bristande konkurrens.
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Därefter har en ftirnyad upphandling av en nybyggnation av förskola i Munktorp
genomft)rts.
Upphandlingen har genomfürts som en ftjrenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång 2020-08-13 har 6 anbud inkommit. Anbuden har kvalificerats
och utvåirderats.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta CG Ähmans Bygg i Köping AB som entreprenör för byggnation av ftirskola
motsvarande 6 avdelningar på fastigheten Sorby 1:6 i Munktorp
att avtalsspärr ska tillämpas für beslut
att uppdra till fastighetsansvarig att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Trygg
protokolljusterare

Protokollj

srgn

/ilí

Utdragsbestyrkande

4 (5)

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

rÖpINGs KoMMUN

Datum

2020-08-18
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

203

Dnr

Driftbudgetu ppfölj n i n g efter

ju

I

2020lIll

i må nads utfal

I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter juli månads utfall ftreligger.
Efter sju månader beräknar styrelse och ntimnder ett överskott mot budget vid årets
slut på 2,0 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $

204

Dnr 20201t19

Coronainformation
Kanslichef informerar vid sammanträdet om aktuellt läge i coronapandemin;
Köpings kommun:
brukare.

I

smittad brukare, i övrigt inga smittade bland personal och

Fortsätter med sommarstab bestående av: stabschef HR, kommunikation och
såikerhet.

Skolstart idag: åtgärder har vidtagits.
Regionen: positivt läge - ingen vårdas på intensiwårdsavdelning.
Endast 5 Yo av alla som testas i "coronabussarîa" är positiva. Ca 500 tester/vecka
utftirs.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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