+
Komm

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

1 (8)

Datum

2020-12-15
u

nstyrelsens arbetsutskott

Pløts och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Elizabeth Salomonsson (S)
Annika Duàn (S)
Ola Saaw (M)
Sara Sjöblom (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot

Ovrigø deltøgønde

Sara Schelin
Annelie Pettersson

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef
utbildningschef, $ 348
samhällsbyggnadschef, $ 355-356
mark- och exploateringschef, $ 355-356
konsult, NOREM, $ 356 via lank
konsult, NOREM, $ 356 via länk
konsult, NOREM, $ 356 via länk
vård- och omsorgschel del av $ 356

kl 09.00 - 11.20

Christer Nordling
Thomas Karlsson
Gun Törnblad
Mikael Norman
Pär Karlsson

Boki Vojvodic
Adam Timmerås
Annasarah Pavasson
Kajsa Landström

Justerøre

sekreterare

Pøragrøf 346 -358

Ola Saaw

Justeringens tíd och
plats

Köping, Rådhuset, 2020-

|7-16

Underskrifter
Selveterare

Ordfarande

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Summantrüdesdøtum

2020-12-15

anslags
uppslittande
Datumfh

Fömaríngsp lats fö r p roto

Datumför
anslags nedtagande
ko

ller $¡vdskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Datum

2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

346

Dnr 20141724-821

Kristi nelu nds sportfält - Bandyplan
Under hösten 2014 päbörjades en omfattande elrevision av hela Kristinelunds sportfÌilt.
En åtgardspunkt innebar att g&a en riskanalys på ställverket som finns i samma
byggnad som ammoniakanläggningen ftir bandyplan och ishall.

Efter fortsatta överväganden är kommunstyrelsen beredd att flororda insatser som ger
möjlighet att anvåinda bandyplanen under ytterligare några år. Denna respit ger KIS
Bandy möjligheten att visa att bandysporten kan stärka sin ställning i Köping.
Ett åtgärdsalternativ innebär att ett nytt hög- och lågspänningsställverk installeras i
befintlig byggnad ftir att klara fürsörjningen av bandyplanen och ishallen samt nytt
ammoniaklann som klarar de ammoniakmängder som det h¿ir ¿ir frågan om.
Investeringskostnaden ftir detta altemativ beråiknas uppgå till ca 2,5 Mkr.
Alternativet bedöms ge den respit som redovisats ovan medan huvudfrågan om anläggningens ålder och allmänna skick kvarstår.
Kommunstyrelsen vill tydligt klargöra att Köpings kommun inte är beredd att göra investeringar i en ny bandyanläggning.

Kommunfullmeiktige beslutade 20 I 5 -06-1 5
att for ftirsörjningen av bandyplanen och ishallen i befintlig byggnad installera ett nytt högoch lågspänningsställverk samt nytt ammoniaklarm till en beräknad kostnad på 2,5 Mkr
att medel ftir ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens investeringsreserv
samt att tydliggöra att Köpings kommun inte är beredd att investera i en ny bandyanläggning.
Sedan 2015 har KIS Bandy arbetat intensivt och engagerat. Nya kalkyler visar på
möjlighet till betydligt lägre investeringskostnad för ny isbana samt att KIS Bandy har
erbj udit ideellt arbete.

Arbetsutskottet beslutade 2020-06-16 att arbeta vidare med ärendet angående nybyggnation av ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportftilt med en positiv inställning och
med intentionen att ompröva tidigare beslut under ftirutsättning av en rimlig kostnadsnivå.
Arbetsutskottet beslut ade 2020-l I -03
att uppdra till kultur- och folkhälsoftjrvaltningen att utarbeta ftirslag på ny konstfrusen
anläggning ftir bandy. Förslaget ska innehålla:
- information om övergripande utformning av ny anläggning
- kostnadskalkyl ftir byggnationen, exkl kostnad ftir rivning av gamla
anläggningen (kostnadsfü rslag understigande 1 0 Mkr)

-

driftkalkyl

samt att kultur- och folkhälsoftjrvaltningen ska till kommunstyrelsens arbetsutskott
återrapportera ärende senast den24 november 2020.

Arbetsutskottet uppdrog2020-ll-24 till kultur- och folkhälsa att arbeta vidare med att
utreda formkrav, tekniska krav m m ftir en bandyplan motsvarande den plan Köping har
idag, och återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2020-12-15.
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Datum

2020-12-ts
Kommunstyrelsens arbetsuts kott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överftjra ansvaret ftir utredande av ftirslag på ny konstfrusen anläggning ftir bandy
till kommunledningsft)rvaltningen och låta upphandla ny konstfrur"n ùto-husisbana.

Ks au ç

347

Dnr 20201

lnformation om digital skyltning vid E 1g
Ä¡endet utgår.

Ks au $

348

Dt:r. 20201

lnformation om Städet, Kolsva
utbildningschef deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet.
2018 togs beslut om stängning av restaurang Städet i Kolsva efter ftirslag i
måltidsutredning. Restaurang städet stängs från och med den t januari l0zr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol

Utdragsbestyrkande

3 (8)

+

SAM MANTNNOTSPNOTOKOLL

KÖPINCS KOMMUN

Datum

2020-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

349

gsärende;
entreprenad
U

pphand

I

i

n

Dnr 20201
ti I ldel n i n gs besl

ut

-

ramavtal transporttiänster,

Köpings kommun har tillsammans med Västra Mälardalens Energi och Miljö AB,
Köpings Bostads AB och KBAB Service AB upphandlat ramavtal for transporttjänster,
entreprenad.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från och med 2021-01-01, med en avtalstid om
4 âr frän avtalets ikrafttradande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan
föregående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidigrätt att säga upp
avtalet med minst tre månaders varsel. Avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett år.
Upphandling har genomförts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång 2020-11-23 har tre (3) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att

anta Schaktgruppen i Mälardalen AB som entreprenör

ftir ramavtal transporttjänster,

entreprenad

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

Protokol

'V

Ola Saaw
protokolljusterare
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Datum

2020-t2-r5
Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

350

Dnr 20201

Ansökan om bidrag för produktion av vätgas
Ä¡endet utgår.

Ks au $

351

Dnr2020l

Redovisning av likvida medel och lån
Kommunledningskontorets redovisning av likvida medel och lån per den 30 november 2020
ftlreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Ks au $ 352

Dnr20201224

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och seryice till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS),
skyldighet att till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande
beslut som inte verkställts inom 3 månader.
Rapport fran vård- och omsorgsnämnden ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

353

Drc20201

Planprioriteringar 2021
Samhällsbyggnadsftirvaltningens ftirslag till prioritering av planuppdrag under 2021
ftireligger.
Förvaltningens grundprinciper ftir prioritering mellan detaljplaner 2021 :
1. Skapa nya verksamhetstomter fiir ftiretagsetableringar på kommunal mark
2. Möjliggöra ftiretagsexpansioner genom privat initierade ärenden
3. Samhällsviktiga funktioner
4. Planer ft)r bostäder
5. Övriga privat initierade planer
6. Inftira skyddsbestämmelser ftir kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
7. Anpassa äldre detaljplaner till dagens ftirhållande

Protokol

-*wl'l
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Datum

2020-t2-t5
Kommunstvrelsens arbets utskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande ftirslag till prioritering av planuppdragwrder 2021

Ks au $

354

Delegationsrapport

Dnr 20201135

-

Sam hällsbyg g nadsförvaltn

i

n

gens marken het

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under november 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

355

Dnr 20201

överlåtande av VA-anläggning iV Skedvi
Köpings kommun har sedan tiden då skolverksamhet bedrevs i Västra Skedvi ansvarat
ft)r dricksvattenftirsörjning och avloppsrening ftir ett antal fastigheter i närområdet, både
privatbostäder och fastigheter i Svenska kyrkans ägo (Köpings kyrkliga samftillighet). I
samband med att kommunen avyttrade skolan var meningen att dessa funktioner istället
skulle övertas av fastighetsägarna och kyrkan genom bildande av gemensamhetsanläggningar.
Fastighetsägarna och kommunen har nu enats om att två gemensamhetsanläggningar
ska bildas samt att fastighetsägama övertar ansvaret ftir anläggningarna i våintan pä att
ftirrättningen fÌirdi gställ s och formella andelstal fastställ s.
Svenska kyrkan har valt att inte vara med i gemensamhetsanläggningama utan kommer
att anlägga egna anläggningar ftir vatten och avlopp.

Förslag till överenskommelse, mellan Köpings kommun och lagfarnaá,gare till Skedvi
Prästgård I :16, I :I8 l:22 samt 1 :7 , om överlämnande av vatten- och avloppsanläggningar ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande överenskommelse mellan Köpings kommun och lagfarna
ägare till Skedvi Prästgård l:16,1:I8 l:22 samt 1:7.

eroro*orrjusJR¡l,q
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Datum

2020-12-ls

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 356

Dnr

2020llll

Kapacitetsutredning av vård- och omsorgs samt kultur- och folkhälsas
lokaler, information
Konsulter fran NOREM deltar på länk vid sammanträdet och informerar om
kapacitet och behov ftir vård- och omsorgsfürvaltningens verksamhetslokaler samt
kultur- och folkhäl softirvaltningens ftireningslokaler.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

357

Dnr 20201119

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemin vid sammanträdet.

Regionen
Hög smitta i låinet och hrig belastning på sjukvården.
Köping
Vård- och omsorg: - Ingen smitta
- Skyddsutrustning ftir 3-4 månader
- Reþterar en person ftir logistik av vaccinationer
Utbildning:

- Minskad smitta och minskad sjukfrånvaro
- Förbereder fiör "gymnasieluncher" vid ev stängning av gymnasiet
i januari.

Övrigt:

- Presentkort i julklapp till anställda: 450 kr
- Ytterligare ett presentkort till anställda i januari på 550 kr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj
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Datum

2020-12-15
Komm

u

nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 358

Dnr 2020/

Lokalt kollektivavtal- LOK 20
De centrala kollektivavtalen, HÖK 20,är tecknade mellan Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, och de fackliga parterna Kommunal, Vision, SSR, Ledarna och
Teaterfü rbundet (OFR AKV). Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller ftirhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt fürslag till lokalt
löneavtal (LOK).
Rekommendationen är att LOK 20 tecknas med respektive part och Köpings kommun.
Rekommendationen innebär att det är obligatoriskt ftir respektive kommun och region
att teckna LOK 20. Avtalsperioden für HÖK 20 är 2020-11-01 -2024-03-31 med en
ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. LOK 20 ftiljer samma avtalsperiod.
För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona och berörda arbetstagarorganisationer
träffas det lokala kollektivavtalet - LOK 20.
Förslag till lokalt kollektivar,tal om lön och anställningsvillkor mm - LOK 20, fiir
Kommunal samt Vision, SSR, Ledarna och Teaterfürbundet ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta LOK 20 für Kommunal samt Vision, SSR, Ledarna och Teaterfürbundet (OFR
AKV) som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av
det centrala avtalet med bilagor
samt att uppdra till personalchef att teckna ftireliggande LOK 2Ù-a*tal.

Protokollj
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