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Plaß och tíd

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerare

Justeríngens tid och
pløts

Underskrifter

Sara Schelin
Jan Häggkvist
Christer Nordling
Karin Sandborgh Taylor
Gun Törnblad
Mikael Norman
Maria Söderberg
Kajsa Landström

Maria Liljedahl

Köping, Rådhuset, 2020- 08 -25

Salomonsson

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ersättare
ledamot

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
kanslichef
samhällsbyggnadschef, $ 205
mark- och exploateringschef, $ 205
upphandlare, VMKF, $ 205
sekreterare

Pøragraf 205-210

Köpings Bad & Sport + Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 11.45

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Carl-Inge Westberg (S)
Maria Liljedahl (SD)

Selcreterare

Ordþrande

,fu¿-"â.¿/
Justerande Maria Liljedahl

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sømmunträdesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-2s

Datumför
anslags nedtagande

Datumför anslags
uppsättande

Förvaríngsp luts Jö r p roto kol/el g1¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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u ppha nd I i n gsärende ; Ramavtal, kons u rt för fasti g hetsförvaltn i n g,
kapacitetsutred n i ng samt lokalfrirsörj n i n gs plan, ã ntagande av levera ntör
Köpings kommun har upphandlat ramavtal für avrop av kapacitetsutredning gällande
beställarens befintliga verksamhetslokaler, både egenägda och inhyrda. aviop kan även
avse lokalfiirsörj ningsplaner samt stöd i fastighetsftirvaltningsfrågor.

Avtalstiden för uppdraget planeras löpa från 2020-09-01med en avtalstid om 4 år från
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gällautan ftire-
gående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt attsäga upp av-
talet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast 

"fte. "tt 
(l) år

upphandlingen har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20161 145.

vid anbudstidens utgang 2020-08-06 hade ett (1) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbudet har genomfürts enligt upphandlings-
dokumentet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Norem AB som leverantörer für ramavtal ftir fastighetsftirvaltning,
kapacitetsutredning samt lokalftirsörjningsplan

att uppdra till stadsarkitekt att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ft)rklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson Lilj
ordfürande protokolljusterare
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Ks au $ 206 Dnr 20201

Omprioriter¡ng av toppbeläggningar
Hammarvägen i Kolsva är planerad ftir ny toppbeläggning under 2020 till en beräknad
kostnad av 912 tkr. Vid besiktning av gatan under våLren 2020 bedömdes att mer om-
fattande åtgärder är nödvändiga, vilka har kostnadsberåiknats till 2,6 Mkr.

För att rymma de mer omfattande åtgärderna inom befintlig budget ftireslås att följande
planerade toppbeläggningar skjuts till 2021 :

o Hagavägen (mellan Pungbovägen-Almvägen)
o Ringvägen (mellan rondellen Max-infart Bilia)
o Östanåsgatan(mellan Folkets Hus och Hagavägen)
o Järnvägsgatan (från Ögir fram till jåirnvägskorsningen)
o Kokillvägen och Strömvägen i Kolsva

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att omprioritera tidigare beslut om toppbeläggningar enligt ñreliggande fürslag.

Ks au $ 207 Dnr 20201112

Delegationsrapport, komm u n led n i n gsförvaltn ¡ n gen
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsftirvaltningen
under mars-juli 2020 föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 208 Dnr 20201

Kurs- och konferensinbjudningar
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till

- Webbinarium om hot och hat mot fürtroendevalda.
Tema: Det demokratiska samtalet. Onsdag 9 september 2020

- Webbinarium om hot och hat mot ftirtroendevalda.
Tema: Hot mot politiker - hot mot jämställdheten. Tisdag 6 oktober 2020

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj Utdragsbestyrkandesign
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Goronainformation
Kommunchefen informerar vid sammanträdet om aktuellt läge i coronapandemin.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 210 Dnr 20201

Kristinelunds sportfdlt - Bandyplan
Bandyplanens kylanläggning, som inte längre är i bruk, innehåller cirka 7,5 ton
ammoniak. För att eliminera säkerhetsrisken behöver ammoniaken tömmas ur
anläggningen. Beräknad kostnad: ca 150 000 kronor.

I bandyplanen finns cirkaT mil rör. Kostnaden für en ny kylanläggning är bland annat
beroende av om de befintliga rören kan ligga kvar eller om de belxiver tas bon. För att
kunna göra en bedömning av kostnaden für en ny kylanläggning bör det därftjr utredas
huruvida rören kan ligga kvar eller inte.

Av de 2,5 miljoner kronor som beviljades 2015 ftir att installera ett nytt hög- och
lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm återstår ca 1,2 Mkr.

Beslut
Arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kultur- och folkhälsoftirvaltningen att ombesörja tömningen av ammoniak
i nuvarande kylsystem

att utreda om befintliga rör till kylsystemet kan lämnas kvar eller om de måste tas bort

att återstående del av de medel som beviljades 2015 ftir att installera ett nytt hög- och
lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm, får användas für aweckling av nu-
varande kylanläggning

samt att återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott när tömningen och utred-
ningen kring rören genomfürts.

nrotoroiljuste$"Ì .,nnv Utdragsbestyrkande


