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Ks au $ 192 Dnr

Förstudie ham nutveckling, lägesrapport
Tekniska kontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 193 Dnr 20161

lnköp av tung lastbil till tekniska kontoret, antagande av leverantör
Köpings kommun har upphandlat leverantör av ny tung lastbil.

Upphandlingar har genomfürts genom ftirenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2007 :1091.

Vid anbudstidens utgång, 2016-05-02, hade 3 anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Tekniska kontoret redogör ftir upphandlingsärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 194 Dnr20l4l710-101

Medborgarförslag - döp om Z¡genarbacken
Eva-Marie Olsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att Zigenarbacken
döps om till Bissenbrainwalkbacken.

Kommunfullmäktige beslutade 20I4-Il-24 attta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2014-12-16 atf remittera medborgarft)rslaget till stadsarkitekt-
kontoret ftir yttrande.

Yttrande från stadsarkitektkontoret ft)religger.

Ks au $ 195 Dnr20l6l350-042

Centraliserad rekryteringsenhet, rapport
Kommunfullmäktiges såirskilda uppdrag:

- Behov av vikarier och tillftillig personal kan variera fran dag till dag och inom
olika verksamheter. Detta kräver resurs som också är utspridda på
ftirvaltningarna. Stadskansliet får i uppdrag att presentera ft)rslag på samordning.

- Undersöka möjligheten att få en mer samordnad rekryteringsfunktion.

Stadskansliet redovisade en utredningsrapport ft)r arbetsutskottet i april 2016.
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Arbetsutskottet beslutade 2016-04-05 att uppdra till stadskansliet att arbeta vidare med
att utveckla central rekryteringsenhet samt visa på möjligheten till etappvis infürande,
finansieringsalternativ och exempel fran andra liknande kommuner.

Kompletterad utredningsrapport ftireligger.

Ks au $ 196 Dnr 2016/269-190

Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndarnämnden
Enheten ftr tillsyn vid länsstyrelsen i Stockholms län har vid tillsynsbesök granskat
överftirmyndarnämndens verksamhet. Länsstyrelsen har funnit anledning att kritisera
Överftirmyndarnåimnden i Köping, Arboga och Kungsör på ftiljande punkter:

- Bristfrilliga rutiner ftir registrering av allmänna handlingar.
- Bristftilliga rutiner ftir överlämning av redovisningshandlingar vid byten av

ställftireträdare.

Rapport fran inspektionen ftirelåg inftjr arbetsutskottet 2016-04-12. Arbetsutskottet
beslutade att notera informationen till protokollet samt att uppdra till överförmyndar-
nämnden att redovisa vidtagna åtgärder.

Överftirmyndarnåimndens redovi sning av vidtagna åtgärder ft)reli g ger.

Ks au $ 197 Dnr20l6l

Projektering av badhus och ¡nomhushall, antagande av entreprenör
Stadskansliet redogör ftir upphandlingsärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 198 Dnr 20161

Renovering av tak på Ullvigymnas¡et
Ullvigymnasiets glastak fran 1970-talet är i behov av renovering. Glastaket, som åir

utformat som en ljusspalt kring det centrala taket på "Kvadraten", läcker och glaset
krackelerar.

Stadskansliet har låtit utreda två altemativa lösningar;

1. Det gamla glastaket ersätts med nytt glastak - beräknad kostnad: 5,6 Mkr
2. Det gamla glastaket ersätts med ett nytt heltäckande tak av plåt - ber¿iknad

kostnad: 3,0 Mkr

Utifrån ett helhetsperspektiv ft)rordar stadskansliet alternativ 1.

Protokollj usterarnas sign ragsbestyrkande

l'.,



xöprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsens arbetsutskott

SAM MANTRAoespnoToKoLL
Datum

2016-06-2r

4 (5)

+

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra tillstadskansliet att låta genomftira ett b¡e av Ullvigymnasiets glastak enligt
alternativ 1

samt att anvisa 5,6 Mkr ftir ändamålet.

Ks au $ 199 Dnr20l4l677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 6
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 attläta genomftira en utredning av vilka
åtgärder som behövs für att göra S:t Olovsskolans lokaler mer ändamålsenliga.

Stadskansliet lät utarbeta ftirslag till åtgärder i skolan och projektet indelas i två etapper;
- etapp 1: Huvudbyggnaden
- etapp 2: Annexet

Etapp 1, renovering av huvudbyggnaden, är genomftird.

Kommunfullmfüti ge be slutade 20 I 4 - 12 - I 5 att läta genomfü ra proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, anrrexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftjr ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade 20I5-I I-03, under ftirutsättning att kommunfullmfütige an-
visar medel, afl anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör für renovering av S:t Olovs-
skolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor für renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Protokoll från byggmöte nr 6 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 200 Dnr20161400,467, -750

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om
stöd och serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen für vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.

- Vård- och omsorgnämnden, kv 1,2016: två ej verkställda beslut.
- Social- och arbetsmarknadsnåimnden, kv I,2016: inga beslut som inte verkställts
- Kommundelsnämnden, kv 1,2016: ett ej verkställt beslut.

srgn Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 201 Dnr 20161116-002

Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under maj
månad 2016 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Protokolljusterarnas sign
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