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Ks au $ 311 Dru20I6l

Upphandling av konsult, processteknik inom vatten och avlopp (område D)

Tekniska kontoret redogör für ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 312 Dnr20l6l

Upphandling av konsult, hydraulisk modellering för vatten- och avloppsnät
(område E)

Tekniska kontoret redogör ft)r ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 313 Dnr20l6l

Upphandling av konsult för projektering av mark, VA och elinstallationer,
Köpings hamn
Köpings kommun har upphandlat konsult ftir projektering av mark, VA och el-
installationer i Köpings hamn.

Upphandlingen har genomftirts genom ett öppet förfarande i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling, SFS 2007 :1091.

Vid anbudstidens utgång, 2016-11-03, hade två anbud inkommit. Anbuden har
granskats och utvärderats.

Efter utvärdering bedöms anbudsgivare nr t ha lämnat det ekonomiskt mest flordelaktiga
anbudet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att avsluta upphandlingen genom att tilldela anbudgivare nr 1 konsultuppdrag ftir
projektering av mark, VA och elinstallationer i Köpings hamn

att kontrakt med konsulten far tecknas efter att investeringsbeslut beträffande vidare
utveckling och projektering av Köpings hamn fattats

att uppdra till tekniska chefen att teckna kontrakt med antagen konsult efter att
investeringsbeslut fattats

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ks au $ 314

lnförande av komponentredovisning
Handlingar skickas separat.

Dnr 2016/
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Ks au $ 315 Dm20161445-014

Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030, remissyttrande
Köpings kommun har getts möjlighet aftyttra sig över Kollektivtrafikmyndighetens
trafikplan Koll e kt ivtr afik för Vristmanl and - tr afi lcpl an 2 0 3 0.

Remissen finns att ladda ner från landstingets hemsida, ltv.se/kollektivtrafik.

Stadskansliets ftirslag till remissyttrande ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet be slutar

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till remissyttrande

Ks au $ 316 Dnr20l6l427-I0I

Motion, angående antalet elever per kurator i Köpings skolor
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftirslag

- att en kommunövergripande policy tas fram ftir vilken täthet på kuratorer som
eleverna skall ha tillgang till sett till hur behovet åir kopplat till den psykiska
ohälsan i vår kommun

- att policyn tas fram i samråd med ftireträdare für elevhälsan och skolpersonal

- att den genomsnittliga tätheten av elever per kurator såinks märkbart jämftrt med idag.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 remittera motionen till barn- och utbildnings-
nämnden samt kommundelsnämnden fiir yttrande.

Gemensamt yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt kommundelsnämnden
ftireligger.

Ks au $ 317 Dnr 20161

Kontrollpunkter för kommunstyrelsens ¡nterna kontroll 2017
Bruttorisklista ftir prioritering av kontrollpunkter ftir kommunstyrelsens fürvaltningar
ftireligger.
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Ks au $ 318 Dnr20I6l

lnternkontrollplan 20'17 för Köpings kommun
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan ftir uppftljning av den interna
kontrollen i Köpings kommun. Förslag till intemkontrollplan for 2017 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att anta ftireliggande ftirslag till internkontrollplan for 2017

Ks au $ 319 Dnr20l4l365-019

Arbete och Iiv: befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings
kommun januari - oktober 2016.
Statistik och fakta beträffande befolkningsutveckling, arbetsmarknad och füretagande i
Köpings kommun ftir årets fürsta tio månader ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 320 Dnr 20161

E nerg ieffektiviseri n gar i komm u nens fastig heter, M u n ktorps Prästgård
I : 25 (Munktorpsskolan)
Enligt gällande klimatplan är målsättningen att den totala energianvåindningen i kom-
munens verksamheter ska minska med 20 Yo fram till år 2020 jämfort med basåret 2009.

Fem energieffektiviseringspaket har genomftirts i kommunens fastigheter och energi-
ftirbrukningen har hittills minskat med 10 %.

Stadskansliet har i samverkan med Köpings Bostads AB arbetat fram ytterligare ftirslag
på energieffektivisering. För att nå det uppsatta målet füreslås åtgtirder inom ft)ljande 5

objekt:

- Munktorpsskolan
- Malmaskolan,Malmahallen
- Scheeleskolan
- Glasgatan2} (KMV)
- Karlbergsskolan

Energikartläggning med ft)rslag på åtgärder i Munktorpsskolan ftireligger.
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Förslaget på åtgärder vid Munktorpsskolan innebär i korthet att ersätta olja med våirme-
pumpar. Energibesparingen beräknas till 633 MWh/år och kostnaden uppskattas till
4 865 tkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

attläta genomftira energibesparingsåtgärder på Munktorpsskolan enligt ftireliggande
ftirslag

samt att anvisa 4,9 Mkr ftir ändamålet.

Ks au $ 321 Dnr20l4l677-287

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr l4
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 attlâtta genomftira en utredning av vilka åt-
gärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer åindamålsenliga.

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

Kommunfu llmäktige beslutade 20 | 4-12-1 5 att låtta genomftira proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.

Arbetsutskottet beslutade2015-11-03 att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör
ftir renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

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

Protokoll från byggmöte nr 14 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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