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Ks au $ 223 Dnr 20161

Delårsrapport 2016 - politisk verksamhet
Rapporten skickas separat.

Ks au 5 224

Delårsrapport - stadskansl iet
Rapporten skickas separat

Dnr 20161

Ks au S 225 Dnr 20161170-289

Energieffektivisering av Brogården i samband med anpassningsarbete
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-10, $ 71, att uppdra till stadskansliet att låta
genomföra en anpassning av Brogården till ett tryggt stödboende für utsatta vuxna i
hemlöshet enligt ftireliggande ftirslag samt att anvisa 3 800 000 kronor ur kommun-
styrelsens investeringsreserv for ändamålet.

I samband med anpassningsarbetet ftireslås att dagens värmekälla, en elpanna, ersätts
med två värmepumpar (luft/vatten). Enligt energiberäkning ska ett byte till värme-
pumpslösning ge en besparing på ca 91 000 lçlär i lägre elkostnad. Kostnaden für att
installera två värmepumpar beräknas till 400 000 kronor, vilket ger en payofftid på ca
4,4 än.

Förslag till beslut
Enligt stadskanskliets förslag beslutar arbetsutskottet füreslå kommunstyrelsen

att uppdra till stadskansliet att låta genomfüra en energieffektivisering av brogården enligt
Ítireliggande ftirslag

samt att anvisa 400 000 kronor ftir ändamålet.

Ks au S 226 Dnr 20161

Regionindelning, rapport från remisskonferens i länet.
Stadskansliet rapporterar vid sammanträdet.
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Ks au ç 227 Drr 20161612-045

VafabMiljö Kommunalförbund, anhållan om kommunal borgen
VafabMiljö Kommunalförbund anhåller om utökning av det nuvarande kommunala
borgensåtagandet ftir att klara de åtaganden som bolaget står infür.

Nuvarande borgen för lån och bankkontokredit uppgår till411 miljoner kronor.
Förbundet anhåller om en utökad kommunal borgen enligt fürbundsordningen, $ 13, om
ytterligare 230 miljoner kronor, till totalt 650 miljoner kronor, av agama.

Köpings kommuns andel av begärd utökning är 19 701840 kronor, till ett totalt
borgenåtagande på 53 560 000 kronor.

Förslag till beslut
Enligt drätselkontorets ftirslag beslutar arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen foreslå
kommunfullmäkti ge besluta

att ftir VafabMiljö Kommunalft)rbunds räkning bevilja utökad borgensåtagande med
kommunens andel av totalt 650 000 000 kronor enligt fürbundsordningen

samt att beslutet fattas under ftirutsättning att övriga âgare antar sina respektive delar.

Ks au S 228 Drr 20161

Kom m u n gemensamma i ntern kontrol I pu n kter 2017
Förslag på gemensamma internkontrollpunkter 2077 skickas separat.

Ks au ç 229 Dnr 20151248-007

Revisionsrapport; granskning av lT-organinsation och funktion i Köping
och Kungsörs kommuner samt Västra Mälardalens Kommunalförbund
Kommunens revisorer har låtit granska hur kommunernas IT-organisationer i sam-
verkan med IT-funktionen inom Västra Mälardalens Kommunalfürbund uppfyller sitt
uppdrag och säkerställer ett fungerande IT-stöd.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om lT-organisation och arbetssätt är
ändamålsenlig utifrån uppdrag och fürväntningar på leverenas av tjänster och varor.

Arbetsutskottet beslutade 2015-03-3I att remittera revisionsrapporten till stadskansliet
ftir yttrande.

Stadskansliets yttrande och granskningsrapporten füreligger.
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Nybyggnation av badhus och idrottshall, protokoll från projekteringsmöte,
startmöte

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall ftir idrott samt att
anvisa 28 miljoner kronor ftjr ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-28 att anta Liljewall Arkitekter AB som general-
konsult ftir projektering av en nybyggnation av badhus och en idrottshall für en anbuds-
summa av 22 800 000 kronor.

Protokoll från startmöte föreligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 231 Dnr 20161412-002

Delegationsrapport, stads kansl iet
Delegationsft)rteckningnr 2 2016 över beslut som fattats i delegation inom stadskansliet
ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporterna till protokollet.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


