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PINGS KOMMUN
St¿rdskansliet

2016 -u- 0 6Kommunstyrelsen

Redovisning av likvida medel och lån per den 2016-11-30

Checkkredit i Sparbanken Västra Mälardalen 20 miljoner kronor

w;Øf,
In{alill Schytt
ekonomisekreterare

Likvida medel
Bank, (koncernkonto totalt)
Avräkning med koncernföretag

Summa likvida medel (kommun)
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-

Låneskulder
Förändring av låneskulder, okning-, minskning+

Saldo (likvida medel ./.
Låneskuld)
Föråndring av nettolåneskuld. öknine-, minskning+

Ingående balans

2016-01-01

Nuvarande
ställning

2016-11-30

Förändring

t20 9n 713,55

-58 536 043,49

62 381 670,06

-170 000 000,00

-107 618 329,94

73 391 9r1,08
-48 045 493,91

25 346 423,17

-310 000 ooo,o0

-284 653 576,83

-47 525 796,47

10 490 549,58

-37 035 246089

-140 000 000,00

-177 035 246,89

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
022't-25329

Hems¡da och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
ekonomikontoret@koping.se

Org.nr
212000-2114
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I SOOO -46 698 284,05

2016-01-01 2016-1 1-30

Likvida medel
Bank

I 9400 Västra Mälardalen 3 842976;79 -313 842 79

B 3 015 313 015

Koncern konto, Västra Mälardalen 120 917 7 13,55 7 4 219 429,50

Summa bank 120 917 713,55 73 39r 9t -47 525

Avräkning med koncern
16681 A med V Mälardalens Kommunalftirb -3 56',7 893 ')< 53 9 895,66 -12972 002,41

16682 A med KBAB -50 719 946,5 7 -13 150 1 80,07 37 569 0

16683 A med KBAB Service AB -5 405 17 -14 s17 62 -9 112 579

16684 Avräkning med Köpings Kabel-TV AB I 156 0 -2 s63 48 -3 720 32s I
16686 A med V Mälardalens Enersi/Miliö AB 0,00 -t 274277 -t 274 277
r6688 A räntekonto koncern -3 r,87 -31

Summa avräknin med koncern -58 536 043,49 -48 045 l0 490 549,58

Summa likvida medel 62 381 670,06 25 346 423,17 -37 035 246,89

av likvida ök_ni!9L.l!!!!t!g-

23400 Låneskulder
9966 Kommuninvest -20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
9967 Kommuninvest -30 000 00 -30 000 000,00 00

9968 Kommuninvest -60 000 00 -60 000 000,00 0,00
9969 Kommuninvest -60 000 000,00 -60 000 000,00 0,00
9971 Kommuninvest -60 000 -60 000

9972 Kommuninvest -60 000 -60 000 000
9973 Kommuninvest -40 000 -40 000 000

Summa låneskulder -170 000 -310 000 000,00 -140 000

F av m

Saldo likvida medel ./. låneskuld -rcl 6tsszs,s4 -284 653 576,83 ') -177 035 246,89

F av minskning+
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Datum

24rc-tt-30
3 i36

Kolsva kommundel
Conny Hall, Kommundelschef
connv. hall@,ksping.se

Behov av fler förskoleplatser i Kolsva

Det saknas 28 ftirskoleplatser på fürskolan i Kolsva. Förskolechefen har undersökt
möjligheterna till lösningar inom befintliga lokaler och åiven sökt lediga lokaler att
tillgå på orten, utan resultat.

Förskoleverksamheten i Kolsva består av 12 avdelningar och ett ftiräldra-
kooperativ Myran som driftmässigt fungerar genom bidrag från nämnden. Totalt
har ftirskolan 218 bam.

Sju av tolv avdelningar är tillftilliga och ej ändamålsenliga lokaler. 116 barn
befinner sig i ej ändamålsenliga lokaler. Samtliga avdelningar har överinskrivna
barn. Förskolan har 3 moduler och en 4 âr pàplats under november-december
2016.

Kommundelen behöver ytterligare en modul ftjr att klara bristen på ftirskoleplatser
i Kolsva. Efter att den 4:e modulen är på plats finns det fortfàrande behov av 13

ftirskoleplatser. Vi ser inte någon möjlig utväg att ftirtata på någon av
avdelningama med anledning av redan nu överbeläggningar och platsbrist.

Sammanfattningsvis ser fürvaltningen att Kolsva ftirskoleområde expanderar och
att det finns ett behov av nybyggnation samt en 5:e modul ftir att klara den kraftigt
ökade bristen av ftirskoleplatser.

Kostnad för til ltälliga/ej ä ndamå lsen liga lokaler

4 moduler 1,8 miljoner/år

Hyreskostnader ftir Bergtorpet (2 avdelningar) 450 000 ruser/år

Hyreskostnad ftjr Skogsbacken 228 000 tusen/år

Totalt: 2 478 000kr/år
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Postadress
Kolsva kommundel
Box 6
731 10 Kolsva

Bes0ksadress
Bergslagsvägen 100
Kolsva

Telefon
0221-250 0A

Fax
0221-501 82

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kommundelsnamnden@koping.se

Org, nr
212000-2114
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Förslag till beslut

KommundelsnEimnden ftireslås fatta beslut

- at| tillskriva kommunstyrelsen med ftirslag att utreda möjlighetema att
skapa en ny ftirskola i Kolsva med I avdelningar på lämplig plats.

att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det utökade behovet av
ftirskoleplatser i Kolsva samt se över om en lämplig lösning fÌjr att reglera
behovet.

Ordftirande kommundelsnämnden

Tobias Söderhäll Conny
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Kolsva kommundel-
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2016-t0-27
Kommundelsnåmnden

KDN $ 88
AU$s9

Dnr 2015/33-710

Behov av fler förskoleplaûser i Kolsva

Det saknas 28 ftirskoleplatser på fürskoian i Kolsva. Förskolechefen har undersökt
möjligheterna till lösningar inom befïntliga lokaler och även sökt lediga lokaler att
tillgå på orten, utan resultat.

Förskoleverksamheten i Kolsva består av 12 avdelningar och ett foräldra-
kooperativ Myran som driftmässigt fungerar genom bidrag fran nåimnden. Totalt
har fürskolan 218 barn.

Sju av tolv avdelningar åir tillfálliga och ej ändamålsenliga lokaler. I l6 barn
befinner sig i ej ändamålsenliga lokaler. Samtliga avdelningar har överinskrivna
barn. Förskolan har 3 moduler och en 4 är päplats under november-december
2016.

Kommundelen behöver ytterligare en modul ftir att klara bristen på ftirskoleplatser
i Kolsva. Efter att den 4:e modulen åir på plats finns det fortfarande behov av 13

ft)rskoleplatser. Vi ser inte någon möjlig utväg att fÌirtäta på någon av
avdelningarna med anledning av redan nu överbeläggningar och platsbrist.

Sammanfattningsvis ser fürvaltningen att Kolsva ftirskoleområde expanderar och
att det finns ett behov av nybyggnation samt en 5:e modul ftir att klara den kraftigt
ökade bristen av ftirskoleplatser.

Ko stnad ñr ti I lf Ìil I i g al ej îindamãtl senl i ga lokal er :

4 moduler 1,8 miljoner/år
Hyreskostnader fìir Bergtorpet (2 avdelning ar) 450 000 tusen/ar
Hyreskostnad ftjr SkogsbackenZ29 A00 tusen/år

Totalt: 2 478 0001ç/er

Beslut
KommundelsnÊimnden beslutar

âtt tillskriva kommunstyrelsen med fÌirslag att utreda möjlighetema att skapa en
ny förskola i Kolsva med 8 avdelningar på kimplig plats och

att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda det utökade behovet av
ftirskoleplatser i Kolsva samt se över om en lämplig lösning ftir att reglera
behovet.

Protokolljusteramas sign

"l^¿ù-M/*u*
Utdragsbestyrkande
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Datum

20r6-r2-05

Fredrik Alm
kanslichef

3 j37
Stadskansliet
Fredrik Alm
0221-251 43
fredrik-alm@koping,se

Kommunstyrelsen

Redovisn¡ng av avslutade uppdrag 2006-2016

Stadskansliet har ftiljt upp de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige givit fü rvaltningarna under perioden
2006 till2016 och som inte formellt återrapporterats till uppdragsgivaren.

Sammanlagthar 42 uppdrag ftiljts upp genom kontakter med berörd ftirvaltning
och eftersökning i diariet. En kort redogörelse har skrivits ftir varje enskilt
uppdrag och därefter har det bedömts som aktuellt eller avslutat. Bedömning har
skett i samråd med kommunstyrelsens ordfürande, tf kommunchef och berörd
ftirvaltningschef.

I genomgången har vi bedömt 25 uppdrag som pågående och 17 uppdrag som
avslutade. I bilaga presenteras kortfattat de uppdrag som bedömts avslutade.

Aktuella och tillkommande uppdrag ftljs upp löpande vid ordinarie
sammanträden i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Framgent kommer även en arlig uppftiljning att genomft)ras für de uppdrag som ej
redovisats vid ovanstående tillfrillen.

Förslag till beslut

Stadskansliet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisning av avslutade uppdrag 2006-2016

'd
Y

David Schanzer-Larsen
Tf kommunchef

Kansliavdelninqen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
022't-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
stadskansliet@koping.se

Org. nr
212000-2114



Avslutade uppdrag 2006 - 2016

Stadskansliet
AUS269 101130 S:t Olovsskolan - utredning av nödvändiga åtgärder í lokalerna, SK/Fast sam

AU 141125
AU 150428

150 tkr anvisade till utredning av vilka åtgärder som behövs.
Studiebesök + skissförslag på om- och tillbyggnation. Etappindelning: projektering av etapp I , huvudbyggnad, höst -13.
Upphandling av entreprenör för ombyggnationen, vår 14. KF: anvisande av medel för ombyggnation av
huvudbyggnaden = etapp 1. Byggstart: juni2014.
Projektering, etapp 2
Upphandling av byggentreprenad avbruten.
Ny upphandling
Antagande av generalentreprenör för renover¡ng av annexet (etapp 2)
Renovering av annexet = etapp 2, pàgâr. Klart årsskiftet 2016117

KF 151130

AU 110405
AU 120417
KF 140428

111129

2013t201'l
2014t323
14051 5

20151750
KF 151 130
Vår -16
AU 160628

KF 151r30
Vår -16

Utredning om nödvändiga åtgärder i lokalerna är genomförd. Entreprenaden för att verkställa åtgärderna pågår.

AUS258 091f 03 Samordnad fastighetsförvaltning, utredning, SK/KC

Utredning pågår; Sk + KBAB
Au 100928 AU: rapport ang olika modeller för fastighetssamordning.
110524 AU: lnfo av repr. fr Katrineholm

Utredning genomfördes kr¡ng om KBAB skulle överta ägandet av kommunens fastigheter. Utredning gjordes och KSAU fick en
presentation av representanter från Katrineholm, som genomfört motsvarande förändring. Det blev ej aktuellt med en
samordning inom KBAB och den frågan anses som avslutad. Nytt enskilt uppdrag finns att se över samordnad
fasti ghetsförvaltning inom den komm unala förvaltn¡ngen.

AUS221 110830 Aktualisering av det Handikappolitiska programmet, SK

20071103 lnbjudan till handikapporganisationer att lämna förslag - förslag till Sk senast 120131 .

Ett utkast till nytt program skickades ut på remissomgång till nämnderna samt föreningar och förbund inom området. Mycket få
förslag inkom och viljan att utforma ett nytt program uteblev.

AUS197 110816 Utreda förutsättningarna för en ny inomhushall, SK/Fast sam

Utreda förslag till direktiv.
Direktivbeslut.
Utredning pågår. Skiss framtagen
Upprustning alt nybyggnation av badhus: Uppdrag till Sk att inventera/utreda status på befintligt badhus.
Ny inomhushall + nytt badhus
Awaktat utredning av badhusets status. Beslut: att lämna direktiv till stadskansliet att utreda förutsättningar för, och
möjligheter till, nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott med inriktning enligt föreliggande förslag samt
att uppdra till stadskansliet att utreda alternativ anvåndning för befintlig byggnad.

Påbörja projektering för nybyggnation av badhus och inomhushall
Upphandling av projektering
Generalkonsult för projekter¡ngen antagen

Utredningen kring ny inomhushall är genomförd och projektering för entreprenaden pågår

AUS295 15'1117 Nyströmska gårdens bostadshus, SK/Fast sam

lordningställande/renovering för uthyrning
Medel anvisade
Renovering pågår
Klart i september 2016

Renovering klar och lägenhet iordningställd. lnflyttning genomförd.

Avslutade uppdrag 2006 - 201 6 Sida 1 av 3



AU 160209
AU 160216

Tekniska kontoret
AUS261 061003 Plan för utsmyckning av befintliga och planerade cirkulationsplatser för att lyfta fram det Köpingsunika, Tk + öv

berörda förv.

080205 Rondell vid Big lnn åtgärdad. lnga nya rondeller är aktuella fn.

-PJanering 

av utsmyckning,görs isamband med att nya rondeller byggs.
Förslag finns framtaget för ny rondell i korsningen Bergslags-vägen - Torggatan +presenterats för KS i samband med
Tk's budget -13.
lnfo om gestaltning av rondell Torggatan/Tunadalsgatan + ändrad trafiklösning vid Midgårsparkeringen
Beslut ang bredare in- och utfart mellan Midgårdparkeringen samt att stänga parkeringsinfarten från Glasgatan.

Det finns ingen formellt utarbetat plan för utsmyckning. Ett par korsningar har byggts om till cirkulationsplatser
Torggatan/Tunadalsgatan och där lyfter man fram det Köpingsunika. Tidigare har också Nygatan/Sveavägen anpassats utifrån
det Köpingsunika. Uppdraget slutfört.

AUS342 061 128 Ta fram förslag till belysningsåtgärder i stråket från Stora Torget mot Nygård via Rudbeckiusgatan, Tk

Har inarbetats i belysningsprogram som tagits fram - redovisning beräknas ske inom kort.
KS 1 1031 7 Ljusprogram Köping 201 0 godkänt = underlag för det fortsatta arbetet med belysningsfrågor. Planering för åtgärder

pågår. Belysningsprogrammet ligger till grund för arbetet.

Förslag togs fram i samband med framtagande av Belysningsprogram. Där fanns bland annat förslag om vilka armaturer som
skulle användas i aktuell stråickning, men dessa är nu inaktuella pga ny teknik med led-belysning. Området Nygård samt
gångtunnlar beskrivs i detalj och vissa åtgärder har genomförts. Förlag och plan är framtagen.

AUS23 160209 Sammanhållet cykelnät mellan Köping, Arboga och Kungsör, Tk

I kontakt med Trafikverket, verka för en utbyggnad av ett sammanhållet cykelvägnät i KAK (Bifallen motion).

Kommunen är i detta fall beroende av Kungsör, Arboga, Länsstyrelsen och Trafikverket. Kommunen försöker påverka
Trafikverket att se över detta, men medel för cykelvägsprojekt finns ej för de nästkommande åren. Diskussioner förs kring
cykelväg Köping-Arboga över fjärrvärmekulvert. Det initiala uppdraget att verka för detta betraktas som utfört.

AUS12 140121 Bollplanen iMunktorp, Tk, STARK

Tk: rink + bouleplan på ursprungliga platsen, STARK: ändra gällande detaljplan för Sorby 2:80 och 2:81 till
idrottsplatsändamål om så är erforderligt.

Bollplanen är på plats.

Stad sa rkitekts konto ret
AUSI 160f 19 Kv Nifelhem 7, STARK

Planuppdrag - upprätta detaljplan för fastigheten Nifelhem 7 som förutom centrumverksamheter medger vård och
bostäder.

Detaljplan som medger vård och bostäder antagen 2016-09-29 i Miljö- och byggnadsnämnden.

AUSg 060124

Au 080527

Utarbeta en ny "Bokatalog" för Köp¡ngs kommun, STARK

Bokatalogen har uppdaterats på webben. Komplettering med nya områden ska ske efter redovisning i den kommande
översiktsplanen.
Når OP är klar ska ett förslag till ny bokatalog tas fram.
Förslag tas fram efter att ÖP antagits.

Bokkatalog i fysisk form används inte låingre. Uppdaterar enbart på kommunens websida

Avslutade uppdrag 2006 - 201 6 Sida 2 av 3



AUS239 151013 lnnerstaden 1:38 (kv Fylgia), STARK

Planuppdrag - upprätta detaljplan för fastigheten lnnerstaden 1:38
4U160524 Exploateringsavtalavseendedetaljplangodkänt.

Detaljplan antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-23.

AUS48 160216 Hake 2, STARK

Uppråtta detaljplan för del av lnnerstaden 1:47 och 1:1 (kv Hake, etapp 2).

Detaljplanen antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-01.

Kultur- och fritidsförvaltningen
KFS116 071217 Samråd m. föreningar + andra intressenter - föra en dialog om Malmönomr. utveckling. (Motion: Köping vid

Mälaren...), KFN + övriga berörda förvaltningar

Träffat intressenter/ fören¡ngar m ank till Malmön. Synpunkter/idéer sammanställs i sommar av STARK. Ska
presenteras i lämplig form. Beräknas klart efter sommaren 2010.

101214 Utvecklingsplan för Malmön - förslag sänds ut för samråd. KFN + öv. berörda förvaltningar träffas efter semestern för
att gå igenom ¡nkomna förslag.

111129 Bearbeta utvecklingsplanen enl vid smtr skisserade riktlinjer.
Planen är under färdigställande för beslut under hösten 2012.

Utvecklingsplan för Malmön är fastställd (KFN 2010/62).

AUSf 39 ll05f 0 Revidering av det Ungdomspolitiska handlingsprogrammet, KFN

20111379 Påbörjas 23 aug: l.a genomgång med berörda. Arbetet sker till största del inom KFN's barn- och ungdomsenhet.
120117 Samordning med barn- och ungdomsstrateg¡n + alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet.

Revidering av ungdomspolitiskt handlingsprogam har genomförts 2011 (KFN 2O11l4Ol och 2015 (KFN 2015/31).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
AUS279 131126 Motion: starta ett återbrukslager, SAF

131126 Uppdrag till SAF: utreda möjligheten att starta ett återbrukslager

Aterbrukslager finns på plats.

AUS281 111108 Kommunal barn- och ungdomsstrategi, Samtliga förvaltningar

Arbeta fram en Barn- och ungdomsstrategi fÖr Kö kom. Förslag till strategi till KF senast 120326.
Samordning med ungdomspolitiska och alkohol- och drog-politiskt handlingsprogram.

Framtagandet av separat barn- och ungdomsstrategi avstannade i samband med ny målprocess. I kommunfullmäktiges mål I
om barns goda uppväxtvillkor och mål 9 om att barn och ungdomar ska ges kunskaper för livet lyftes dessa frågor fram.
Uppdraget betraktas därigenom som avslutat.

Avslutade uppdrag 2006 - 2016 Sida 3 av 3



KÖPINGS KOMMUN MEDBORGARFöRSLAG

PqsÕnoppglftersom lämnas i sambend med ansökan behandlas'i enlighetmed Personuppgiftslagren (PuL).

Mer informãtion finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.
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Beskriv och motivera ditt

publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens,hemsida, www.kopinq.se. Vi

ber dig aarfdr gãokãnna om vi får publiceralitt för- och efiemamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
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Datum

l{, ll I b Vlowa, Lu ov isl

Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telêfon Fax
0221-2513'.1

Hemsida och e-post
www.koping.se
kopings.kommu

Bankgiro
991 -1 21 5
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KOPINGS KOMMUN

Social- och arbetsmarknadsnämnden

UTDRAG
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

20r6-09-28

3Tq+
UN

2016 -rO- o I

sAN S 72
Au $ 322 Dnr SAN 2016155

Rapportering av ej verkställda beslut

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen für vård och
omsorg angående ej verkställda beslut för kvartal tvä,2016. Nämnden har inga
beslut som ej verkställts.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till Kommunfullmäktige
Diariet

Utdragsbestyrkandesrgn

I û-ßú
).
UZs¡st



Kvartalsrapport

Förvaltn i ngwal och rapportörsuppgifte r

Uppgifter om rapportören

Förnamn
Efternamn

Telefon

E-postadress

Val av år och kr,artal

Val av år och krartal

Maarit
Verga
+46 022125538

2016
il4-3016

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Social- och arbetsmarknadsfönaltningen Köping

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Finns gynnande bedut som inte verksïällts inom 3 månader från bedutsdatum?

SoL AO, äldreomsorg i-_Ja r*:Nej
SoL OF, omsorg om personer ,-_Ja i-rNej
m ed funktions neds ättnin g

SoL lFO, individ- och __:Ja r:¿iNej
familjeomsorg

Finns avbrott i verksÉällighet där biståndet inte åter verkståillts inom 3 månader från
datum för avbrott?

SoL AO, äldreomsorg ,*-Ja 
__ Nej

SoL OF, omsorg om personer l;Ja r _,Nej
m ed funktionsnedsättning
SoL lFO, individ- och ,-:Ja ,f'Nej
familjeomsorg

Personuppgiftslagen
if-' Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker

samtidigi till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personupnguflslagec

(l998;2041. PuL.

Blankettinformation
Nummer lnskickat

2016-09-15 13:15:411473938044246

Èi¡.;: k,: i¡iii L47i*1i:û44 ¿rtà 1i;.i.* l, ,¡;t 2 rjai!j ln . ?ì iij-ijrl-i: l,:j..1-r:..1L
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xöprNcs KoMMUN

Social- och arbetsmarknad¡nämnden

SAMMANTNAOESPNOTOKOLL

Datum

2016-1 l-30

6 (11)

Au $ 436 Dnr SAN 2016155

Rapportering tv ej verkställda beslut

Verksanìhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen ftir vård och
omsorg angående ej verkstitllda beslut för kvartal bre,201.6. Nämnden har inga
beslut som ej verkståillts.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnâmnden beslutar

att godkänna rapporten.

Exp. till: Kommunfullmäktige
Diariet

ProtokolU

ffiî-' ü,t
Utdragsbestyrkande



Kvartalsrapport

Förvaltningwal och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn

Efternamn
Telefon

E-postadress

Blankettinformation
Nummer

1479825737215

Maarit
Verga
+46022125538

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Social- och a¡ùetsmarknadsfönaltningen Köping

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvarta¡

Val avår och krartal 2016
Val avår och krartal tl7-31lS

Finns gynnande bedut som inte verksilällts inom 3 månader från bedutsdatum?

SoL Ao, äldreomsorg [Ja INej
SoL OF, omsorg om personer üJa nNej
med fu nktionsnedsättning
SoL lFO, individ- och nJa MNej
familjeomsorg

Finns avbrott i verksällighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 mänader från
datum för avbrott?

SoL Ao, äldreomsorg nJa [Nej
SoL OF,omsorg om personer nJa nNej
med fu nKions nedsättn in g

SoL lFO, individ- och [Ja ØNej
familjeomsorg

Personuppgiftslagen

M ..lag har granskat ovanstående uppgifter och bekråftar att dessa år riktiga. Jag samtycker

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuoooiftslaoen

Il QQR'20dl Pr rl

lnskickat

2016-11-2215:43:41

Blan k e ttitl : I47 9825737 215 S¡da I âv 2 DaliJ m . 2A!6-1j"-22 1.5:43:41
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xonNcs KoMMUN SAMMANTRÄoEs pnoToKoLL t2 (17)

Datum

2016-08-25 PINGS KOTINf TI N

2016 -ü8-l-r,
Dw 2015/22-730KDN $ 64

AU$42

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f g
Socialtjänstlagen
Kommunerna har från l juli 2006 genom en ändring i socialtjÈinstlagen skyldighet
att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap I $ SoL som inte
verkställts inom tre månader fran beslutsdatum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader fran dagen für avbrottet.

Den I januari 2010 ftirdes ansvaret ftir tillsynen av socialtjänsten över från läns-
styrelsema till Socialstyrelsen, dfir den ska samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården.

Den I juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en
nyinrättad myndighet- IVO, Inspektionen für vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen ftlr vård och omsorg,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Nåimnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej

verkställt, senare har verkställts. Datum ftir verkställigheten ska då anges

Rapporteringstillfüllet avser kvartal2,2016. Ett icke verkställt beslut äldre än tre
månader finns ftir detta tillfÌille. Beslutet gäller tillgeinglig lägenhet på slirskilt
boende. Beslutet överträder tiden med fem dagar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommundelsnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till
kommunfullmfiktige

Protokol lj usteramas sign I ltdragshcst

I /.'



XÖpINGs KoMMUN

Kommundelsnämnden

SAMMANTRAoTSP ROTOKO LL i3 (17)

Dâtum

2016-08-25

KDN $ 6s
AU$43

Dnr2015122-730

Rapportering enligt 28 f-g S$ Lag om stöd och seruice till vissa funk-
tionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 $
Nämnden ska från l juli 2008 genom en ändring (2008:77) i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) rapportera alla gynnande beslut
enligt 9 $ som inte har verkställts inom tre månader fran dagen fÌir beslutet.
Nåimnden ska vidare rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 $ som inte har
verkställts på nytt inom tre månader fran den dag då verkställigheten avbröts.

Den 1 januari 2010 ftirdes ansvaret ftir tillsynen av socialdåinsten över från lÊins-

styrelserna tili Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården.

Den l juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en

nyinrättad myndighet- [VO, lnspektionen för vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen {ìir vård och omsorg,
kommunens revisorer och kommunfullmåiktige.

Nämnden ska anmålla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej
verkställt, senare har verkställts. Datum ftir verkstlilligheten ska då ânges.

Rapporteringstillftillet avser kvartal2,2016. lnga icke verkställda gynnande
beslut äldre än tre månader fanns vid detta tillfÌille.

Beslut
Enli gt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunde lsnämnden

aft notera informationen samt att överlämna informationen till
kommunfullmäktige

Protokolljustetamas sign

ú*'

IJtdragsbestyrkande
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sAM MANTnAoES pROTOKoLL

Datum

24rc-lA-27

e (17)

Kommundelsnämnden

KDN $ 86
AU$s7

Drr 2015/22-730

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f $
Socialtjänstlagen
Kommunerna har från l juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet
att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4kap I $ SoL som inte
verkställts inom tre månader fran beslutsdatum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen ftir avbrottet.

Den 1 januari 2010 ftirdes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över fran läns-
styrelserna till Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvarden.

Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en
nyinrättad myndighet- IVO,Inspektionen ftir vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen ftir vård och omsorg,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Nämnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej
verkställL senare har verkställts. Datum ftir verkställigheten ska då anges.
Rapporteringstillfrillet avser kvartal3,2016.Inga icke verkståillda gynnande
beslut äldre än tre månader fanns vid detta tillfÌille.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommundelsnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till
kommunfullmäktige

Protokol ljusterarnas sign

M^
IJtdragsbestyrkande
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Datum

20t6-10-27
Kommundelsnämnden

KDN $ 87
AU$s8

Dnr2015122-730

Rapportering enligt 28 f-g SS Lag om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 $
Nämnden ska fran 1 juli 2008 genom en ändring (2008:77) i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) rapportera alla gynnande beslut
enligt 9 $ som inte har verkställts inom tre månader från dagen fÌir beslutet.
Närnnden ska vidare rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 $ som inte har
verkställts på nytt inom tre månader fran den dag då verkställigheten avbröts.

Den 1 januari 2010 ftirdes ansvaret ftir tillsynen av socialtjänsten över från läns-
styrelserna till Socialstyrelsen, dåir den ska samordnas med tillsynen av håilso- och
sjukvården.

Den l juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamhet inom tillsyn till en
nyinrättad myndighet- [VO, Inspektionen für vård och omsorg.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen ftir vård och omsorg,
kommunens revisorer och kommunfullmäkti ge.

Nämnden ska anmäla när ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej
verkställt, senare har verkställts. Datum ftir verkställigheten ska då anges.

Rapporteringstillfrillet avser kvartal3,201.6.Inga icke verkställda gynnande
beslut äldre ?in tre månader fanns vid detta tillfülle.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommundelsnämnden

att notera informationen samt att överlämna informationen till
kommunfullmtiktige

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande

/ú*
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KOPINGS KOMMUN
MEDDELANDELISTA

Datum

2016-tr-28 334
r)

Stadskansliet
Christine Frid Ahlen
0221-25349

+

Kommunstyrelsen

Meddelandelista nr 4, 2016 för kommunstyrelsen
Meddelande Avsändare/Mottaqare Arendenr

Varmt tack ftir gåvan i Knut
Hallströms namn vid hans
bortgång.

Marianne, Annika och
barnbarnen

KS 2016/188-009

É

..¡

c;

I Kansliavdelningen

Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 3',1

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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k BYGGI(ONSULT

Protokoll
Sammanträde

Byggmöte nr 15

Närvarande

Stig Eriksson
Magnus Alm
Victor Gunnarsson
MikaelVrbanc
Kristoffer Göransson
Tommy Bergqvist
Morten Lund

ElT FORETAG I KNSS.GBI)PPEN

Från

KBAB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
ACDC Elektro AB
IVAB
Byggkonsult KNSS AB

Projekt
lnnerstaden 1 :30, Köping
S:t Olovskolan
Ombyggnad av skola Etapp 2

Uppdrags nr

6-16001

Datum

2016-11-29

Förkortning

SE
MA
VG
MV
KG
TB
MLu

Delges

Samtliga deltagare som är registrerade i iBinder

Förklaring

Protokollets punKer numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger
vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 3 för bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.4.6.3:

t 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.
o 4 atl frågan är en teknisk fråga.
. 6 att frågan handlar om fuKskydd.
. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen/kompletteringen markeras med Fet stil.

P:\PDOC\2016\06 Projektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 15.docx



Blad nr Antal dad

2 12

Punkt nr Text

1 5l- Godkännande-arföregående protokoll

15.1.1 Protokollet godkänns utan anmärkning.

Atg avl
Ansvarig

Samtl

15.2

15.2.1

15.3

15.3.1

Nästa möte

Byggmöten kommer att hållas på byggarbetsplatsen följande tider:

2016-12-20, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan BJ ansvarar för fika
2017-01-10, kl. 14:00, Byggbod S:t Olovskolan MA ansvararförfika
2017-01-31, kl. 14:00, Byggbod S:t Olovskolan KG ansvarar för fika

Bygghandlingar

Gâltanoe bygghandlingar:

P:\PDOC\2016\06 Projektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 15.docx



Blad nr

3

9.1

9.2

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Ad m i n istrativa fö res krifte r d ate rad e 20 1 5-Og -25.

Allmä nna förutsättningar.

Teknisk beskrivning mark upprättad av Mälark AB, daterad
20 1 5-09-25 med senaste revide ri ng 20 1 5-1 1 -30.

Ändrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30

Byggnadsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-03-29.

A-PM 1, daterat 2015-11-30

A-PM 2, daterat 2016-02-15

A-PM 3, daterat 2016-03-29

A-PM 4, daterat 2016-04-25

A-PM 5, daterat 2016-05-04

A-PM 6, daterat 2016-06-27

A-PM 7, daterat 2016-08-30

A-PM 8, daterat 2016-11-16

Rumsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

Beskrivning röranläggning upprättad av WS Konsult Köping
AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-02-09.

PM 1 Rör, daterat 2015-11-30

PM 2 Rör, daterat 2016-02-09

PM 3 Rör, daterat 2016-04-27

Beskrivning luftbehandlingsanläggning inkl. styr och
övervakning (bilaga 1-5) upprättad WS Konsult Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

PM 1 Luft, daterat 2015-l 1-30

PM 2 Luft, daterat 2016-04-27

PM 3 Luft, daterat 2016-04-29

PM 4 Luft, daterat 2016-06-17

Beskrivning el- och teleinstallationer med bilagor
armaturförteckning och centralspeclfikationer upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering
2016-03-17.

PM E1, daterat 2015-11-30

PM E2, daterat 2016-03-17

PM E3, daterat 2016-04-26

PM E4, daterat 2016-05-13

PM E5, daterat 2016-09-14

PM E6, daterat 2016-10-01

PM E7, daterat 2016-11-02

Rambeskrivning transportsystem upprättad av SN Elteknik
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Färgsättningsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

Antal blad

12

P:\PDOC\2016\06 Projektledning\6-'t6001\Protokoll\ProtokollByggmöte 15.docx
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11.9

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

A-PM 1, daterat 2015-11-30

Beskrivning solceller upprättad av Hentec
WS-Energ i konsu lten Mä I a rda len AB, daterad 20 1 5-09-25
med senaste revidering 201 5-1 1 -30.

Markritningar enligt ritningsförteckning upprättad av Mälark
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Andrings- PM 1-Mark, daterat 2015-1 1-30

Arkitektritn i n ga r en I igt ritn i ng sförteckn i ng u pprättad av Byg g

Ark iKöping AB, daterad2015-09-25 med senaste revidering
2016-02-15.

A-PM 1, daterat 2015-11-30

Ko nstru ktions ritn i nga r en I igt ritn i ngsfö rteckn ing u pprättad av
Byggkonsult KNSS AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 201 6-04-01 .

Ändrings- PM K2, daterat 2015-12-15

Andrings- PM K3, daterat 2016-02-12

Andrings- PM K4, daterat 2016-03-15

Andrings- PM K5, daterat 2016-04-01

Andrings- PM K6, daterat 2016-05-18

Andrings- PM K7, daterat 2016-06-14

Andrings- PM K8, daterat 2016-07-07

Ritn ingar röranläggn ing enl igt ritningsförteckning upprättad av
WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revideri ng 201 5-1 1 -3O.

PM Rör 1, daterat 2015-11-30.

Ritningar luft behandl ingsan läggning enl igt ritningsförteckn ing
upprättad av WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med
senaste ändring 2015-1 1-30.

Luft PM 1, daterat2015-11-30.

El- och teleritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
201 5-1 1-30.

PM E1 El, daterat 2015-11-30.

Brandskyddsbeskrivning upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Andrings- PM 81, daterat 2015-11-30.

Mall för arbetsmiljöplan daterad 2015-09-25.

Materi a li nvente ri ng u pprättad av Betong bo rra rg rup pen,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Kontrollplan PBL upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25.

Geoteknisk undersökning upprättad av VAP VA Projekt AB,
daterad 2015-09-25.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NSF 2004:15.

Blad nr Antal blad

12
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1.3.2

15.4

15.4.1

1.4.1.2

7 .4.1.1

15.4.2

4.4.2.3

Möte 12:
Studsmattan ska monteras enligt besked från S:t Olovskolans rektor,
Tomas Band.

14.4.1.1 Beläggning av gummiasfalt är väderberoende avseende kyla och snö

Möte 15:
Gäller samtliga markarbeten.

5

13.7 1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

Samtliga bygghandlingar finns på iBinder och samtliga entreprenörer är
registrerade och har tillgång till dessa.

Tekniska frågor

Mark

Träd som ligger inom riskzonen att skadas vid entreprenaden förses med skydd

Enligt önskemålfrån S:t Olovskolans rektor, Ulla Stenudd, ska Kompisgungan
ersättas med en vanlig gungställning samt studsmatta utgå.

Bvgg

Hur ska svanhalsar från skyddsrum utföras? Efter byggmöte 4 utförs platsbesök
föi redovisning av losning av SR.

Möte 5:
Svanhals bilas fram i konstruktionsbetongen, maxdjup 30 mm. lnnan skarv gjuts
igen ska skarven besiktas.

4.4.2.6 Räcke vid utrymningskasun på gaveln är riven vilket ska ersättas med nytt.

Möte 14:
Utrymningskasun täcks med "lock" av trallvirke lika utrymningskasun vid
Pungbovägen.

6.4.2.2 Befintlig utvändig betongplatta inkl. trappa i anslutning till befintligt Allrum har ett
grundläggningsdjup på 1,6 m.

Sättsteg sitter löst i trapporna vilket åtgärdas.9.4.2.1

9.4.2.2 Befintlig puts täcker inte drevning på insida av fönster enligt handling. Smyglister
monteras.

Möte 15
Klart

Blad nr Antal dad

12

Samtl

BJ, MLU

MLu, MA,

SR, MLU

MA, TA

BJ

BJ

BJ

MA

MA

MA

P:\PDOCl20l6\06 Projektledning\6-16001\Protokoll\Protokoll Byggmöte 15.docx



Blád nr

6

10.4.2.3 Betongen i bjälklaget över rum 131 Passage är lokalt skadad (befintlig
igengjutning). MLu återkommer med reparationsåtgärd.

10.4.2.10 Håltagning i limträbalk för upphängning av vikvägg mellan rum 121 lnstrument
och 120 Klassrum för överluftsdon kontrolleras med konstruktör.

Möte 11:
Överluftsdon monteras i väggen bredvid vikväggen

11.4.3.3 Undertak monteras enligt handlingar vissa justeringar på höjden (50-100 mm)
kan krävas.

11.4.3.4 Det luKar fortfarande rök på plan 3. MA kontaktar saneringsfirman för åtgärder

Möte 14:
Utrymmen har ozonbehandlats, det luktar fortfarande rök. lgengjuten
ventilationskanal kontrolleras.

12.4.3.1 Verksamheten önskar möblering av förråd med hyllor. MLu kontaktar rektom,
Tomas Band för precisering av önskemå|. Offert tas in från Stål Bygg AB.

13.4.3.1 1 st svanhals i 001 Gassluss utgår. Hål ska gjutas igen och täckas med täckplåt
enligt MSB anvisningar.

Möte 14:
Endast igengjutning krävs.

Möte l5:
Klart

13.4.3.3 Fasader putsas enligt Finja putssystem. I handlingar är Weber putssystem
föreskrivet. MA ska påvisa likvärdighet mellan systemen för godkännande.

14.4.3.1

14.4.3.2

Det tillkommer en täckplåt i 002 Skyddsrum.

Ventilationsöppningar till källare och skyddsrum placerade under markytan förses
med svanhalsar.
Detalj 4 markritning M-18.6-01 utgår.

14.4.3.3 MLu utreder kulör och rostskydd på svanhalsar

Möte 15:
Kulör, grå lika sockel.

14.4.3.4 Plåtsmygar monteras på insida ytterdörrar

14.4.3.5 Golvsockel ismyg med radie utförs av plastmatta.

Möte 15:
Klart

Anlal dad

12

MLu

MLu

MLu

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

P:\PDOC\2016\06 Prolektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 15.docx



Möte l5:
Klart

14.4.3.9 Undertak anpassas för åtkomst av rensluckor ovan skåpsinredning i

214 Klassrum.

14.4.3.10 P.g.a. sneda väggar fyttas dörrar in i väggen, smyg kläs i bok

Möte 15:
Klart

14.4.3.11 Magasinerad skyddsrumsutrustning placeras i samma rum som tidigare. MA
meddelar vilket.

Möte 15:
1 38 Skyddsrumsutrustning

14.4.3.6

14.4.3.7

14.4.3.8

15.4.3

7.4.3.2

9.4.3.1

13.4.3.1

14.4.3.1

14.4.3.2

14.4.3.3

Blad nr

7

P.g.a. den kalla väderleken de senaste dagarna och den uteblivna
lösullsisoleringen på vindsbjälklaget, har det uppstått fuktutfällning på undersida
plastfolie på betongbjälklaget. MLU har kontaktat Anders Kumlin på AKKonsult
AB. Fuktutfällningen är inget problem p.g.a. betongbjälklag samt att ytan på
bjälklaget är städat.

Möte l5:
Klart

Väggyta ovan skåpsinredning slätmålas.

Kök och garderober har bytt plats med varandra i213 Liten grupp

RöT

Uppgifter angående styrning av rökgasfläkt saknas. TB utreder.

Möte 10:
El-entreprenör drar kablage.

Balofixer utan vred ska monteras.

Radiatorer i skyddsrum sätts på innerväggar p.g.a. att det är monterat
trä ullsskivor på ytterväggarna.

Kablaget till beröringsfria blandare monteras i list på vägg.

221 Passage kompletteras med radiator

Offert för kostnad av material och montage av magnetventil på inbrottslarmet
upprättas.

14.4.3.4 Avstängningsventilertill 006 Skyddsrum monteras max 150 mm från undersida
bjälklag.
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MLu

MA

MA

MA

MA

MA

TB

KG

TB

TB

KG

TB

TB



'1

I

14.4.3.5 Värmerör i skyddsrummen i del 1 är omdragna i förhållande till handling
Håltagningar har utforts enligt handling vilka ska pluggas med Roxtec.

Luftbehandling

Galler i tak till rökgasfläkt år i handlingarna redovisad 1200x1200 vilket inte
tillverkas i nämnda mått. Förslag är att 3 st 400x1200 monteras.

Möte 11:
Galler i format 120Ox1200 är beställd

11.4.4.2 Ventilationsstrumpa i rum 238 Paus kortas från 7m till 5,5 m

15.4.4.1 Hur ska överluftsdon mellan 134 Passage och 135 Gassluss utföras
eftersom de ligger ien brandcellsgräns.

'15.4.4

6.4.4.1

15.4.5

10.4.5.6

El- och tele

Anta let detekto rer ova n u nderta k ko ntro I leras.

Möte 13:
Antal detektorer kompletteras enligt PM E5 och E6

Möte 14:
lnga omdragningar har krävts eftersom arbetena stoppades vid utredning

Möte l5:
Klart

10.4.5.9 På Plan I del 't hamnar inte detektorer på högsta punkt p.g.a. undertaket
avslutas vid ventilationsstrumpor, dessutom sticker awäxlingar ner mer än 1O o/o

av den totala takhöjden. Detta kontrolleras av el-projektör.

Möte 12:
Antalet detektorer ska kompletteras vilket framgår av PM E5.

12.4.5.1 Ska antalet branddeckare kompletteras på vinden? Frågan ställ i Fråga/Svar på
iBinder.

Möte l3:
Antal detektorer kompletteras enligt PM E5 och E6

Möte 14:
lnga omdragningar har krävts eftersom arbetena stoppades vid utredning.

Möte 15:
Klart

Blad nr Antal bad

12

TB, MA

JHL

JHL

MLu

KG, MLU

KG, MLU

KG

P:\PDOC\2016\06 Projektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 15.docx



12.4.5.2 Kopplingsschema från Swegon stämmer inte överens med bygghandlingar
Frågan utreds av el- och ventilationskonstruktör.

Möte 13:
Kompletteringar enligt PM E6.

13.4.5.1 Nya basstationer ska levereras av lT Köping
Kontaktperson:
Hans Gustavsson, 0221-67 00 25.

14.4.5.1 Föreskrivna armaturer i skyddsrum kontrolleras att de är godkända för bruk i

skyddsrum.

Möte l5:
Klart, föreskrivna armaturer är godkända.

14.4.5.2 Whiteboardtavlor ska placeras ut innan belysning för dessa monteras. MLu
kontaktar Ola Pennerborn.

Blad nr

I

Föreskriven rastklocka finns inte. KG kontaktar el-projektör för alternativ

Solceller

Taket är ojämnt vilket kan försvåra montage av solpaneler.

Antalet paneler som krävs för föreskriven effekt har reducerats p.g.a. effektivare
teknik.

Solceller monteras 400 mm från snörasskydd.

Tidplan och resurser

Arbetsstyrka:
7 Bygg, 7 El,1 Rör, 0 Vent., 0 Plåt, 3 Målare, 0 Mattläggare, 0 Undertak,
0 Puts, 0 Hissmontörer, 4 Mark,4 Ställningsbyggare

Allmänbelysning ska projekteras på 405 och 408 Vind. MLu kontaktar el-
projektör.

15.4.5.3 Separat matning för belysning tillstyrskåp saknas

15.4.5.4 P.g.a. platsbrist monteras utanpåliggande rörelsedeckare itaket, rum
322 Klassrum.

15.4.5.5 2 st armatur typ L16 istället för L9 monteras i 125 Passage.

15.4.5.6 Kablar till rörelsedeckare byts till 7-ledarkabel.

15.4.5.1

15.4.5.2

15.4.6

14.4.6.1

14.4.6.2

15.4.6.1

15.5

15.5.1

Antal bad

12

MLu

MLu,

KG

KG

MLU

KG

MLu

TA

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG
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Blad nr

'10.5.2 lnflytt ska ske under jullovet. MA reviderar tidplanen

Möte 11:
Uppdaterad tidplan presenteras med slutbesiktning v50 2016

Möte 13:
P.g.a. upphängning av ventilationskanaler R60, inklädnad av takstolar R60 och
PM E5 och E6 är bygget försenat. MA återkommer med uppdaterad tidplan.

Möte 14:
Slutbesiktni ng v6, 2017,
Asfaltterings- och putsarbeten kan försenas p.g.a. rådande väderlek, kyla och
snö.

Hinder och störningar

Kva I itetssä krin g/Mi ljö

Kontrollansvarig PBL är Mats-Ola Bäckwall, Byggkonsult KNSS AB

Kontrollplan är beslutad av Stadsarkitektkontoret.
Beslutad kontrollplan enligt PBL finns i iBinder under rubriken bygghandlingar.
Resp. entreprenör upprättar omgående förslag till egen kontrollplaner.
Egenkontrollplanerna ska finnas i pärm på arbetsplatskontoret så att de alltid är
tillgängliga.
Mats-Ola Bäekwall oeh Stig Eriksson svarar på frågor samt övervakar arbetet
med egen kontrollplanerna.

Arbetsmiljö

Byggarbetsmi ljösamordnare (BAS-U) är Magnus Alm

1.8.5

8.8.1

Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 "Byggnads och anläggningsarbete" ska
upprättas innan byggstart.
Resp. underentreprenör ska i den mån "arbeten med särskild risk" enl. AFS
1999:3 $11 förekommer överlämna föreskrifter härom till BAS U omgående så att
arbetsmiljöplanen kan kompletteras med dessa.

Skyddsronder kommer att hållas var 14.e dag med start v05.

lnbrotUskadegörelse på arbetsområdet sker genom att hål klipps i staketen
Klotter har upptäcks i källaren.

8.8.2 Parkeringen på Pungbovägen är belamrad av obehöriga. KA kontaktar Tekniska
kontoret för skyltning. BJ sätter upp erforderliga skyltar.

Möte 9:
Tillstånd krävs vid parkering vilket hämtas av MA. Det är även tillåtet att parkera
efter byggstaketet på Pungbovägen med parkeringstillstånd.

15.6

15.6.1

15.7

1.7.1

1.7.2

15.8

1.8.1

1.8.3
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15.8.1 Byggnadsställning blåste ned 27 111.

Anmälan är gjord till Arbetsmiljöverket av UE (ställningsbyggare)

Ekonomi

ATA-arbeten rapporteras på ÄTA-rapport enl. entreprenörens standarddokument
ATA-rapporter ska skickas via fråga/svar - funktionen i "Pärmen" till KA och MLu
ntR- arbeten ska regleras fortlöpande.

1.9.2 Beställaren har fakturaadress enligt nedan

Köpings kommun
Box 63
731 22 Köping
Ref nr: 8311ka1 13

15.9

1.9.1

9.9.1

14.9.1

15.10

15.10.1

15.11

15.11.1

Underskriva ÄT:or ska bifogas fakturor.

Rtn-mote är inbokat 2016-11-25, kl. 1 3. 1 5.

Möte 15:
Klart

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

Myndigheter

Besiktningar

Syn utöver pkt. 1.12.1före påbörjande av entreprenad är inte aktuellt inom
byggområdet. Om sprängningsarbeten blir aktuella ska syn inom närliggande
område enligt de administrativa föreskriftema (AFC.531) utföras.

15.12

1.12.2

1.12.3 Besiktningar kommer att utföras som fortlöpande besiktning med besiktningsmän
som beställaren utser. Besiktningsplan upprättas av beställaren.

4.12.1 Besiktning ska utföras på utförande av skyddsrum

12.12.1 MLu kontaktar besiktningsman för besiktning av yttertak innan montering av
solceller.

Möte 13:
Besiktning bokad 2016-10-24.

Möte 14:
Besiktning är utförd, protokoll efterfrågas
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BIad nr Antal blad

12 12

13.12.1 KG önskar att flytta fram El-besiktning

MLu bokar möte med samtliga besiktningsmän för ändring av tider

Möte l5:
Möte bokat 2016-12-05 och 201 6-1 2-09.

15.13

1.13.1

Administrativa frågor

Redovisning av resp. underentreprenörer ska ske fortlöpande till KA och MLu.
Aktuella underentreprenörer redovisas med namn, adress och
organisationsnummer.

3.13.2 Leveransadress till byggområdet:
Pungbovägen 4
731 41Köping

KG

Samtl

MA

15.14

15.14.1

Morten Lund
Vid protokollet

övriga frågor

Köping dag som ovan
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KOPINGS KOMMUN
TJANSTESKRIVELSE

Datum

2016-Il-28 3 347
,1i

Stadsarkitektkontoret
Kim Tatti, markavdelningen
070-7571468
kim.tatti@koping,se

Kommunstyrel sens arbetsutskott

Servitutsavtal avseende Ostanås 1=2 och Fantetorp 1:l

Bakgrund

Ägarna till Fantetorps gård har ftir avsikt att ansluta fiber till sin fastighet och har
inkommit med ftirfrågan att ansluta vid Svalvägen och sedan ftirlägga
fiberledningen över kommunens fastighet Östanås 1:2.

Servitutsavtalet

Stadsarkitektkontoret ser inga principiella hinder ftir att tillåta sträckningen över
den kommunala fastigheten under ftirutsättning att åkermarken även efter
anläggandet gär att bruka utan hinder. För att såikerställa ledningsägarens rätt
teÕknaT ett servitutstvtal o-liletlñingsägaiên betãlar elengångseisffining på
5 000 kr ftr upplåtelsen. Ersättningen ska vara betald innan kommunen
undertecknar avtalet.

Ledningsägaren fürbinder sig att bekosta ev. flytt av ledningen om kommunen så

önskar på grund av framtida ändrad markanvändning, vilket gäller tidigast efter
fem år fran upplåtelsetidpunkten.

Stadsarkitektkontoret ftireslår kommunstyrelsens arbetskutskott besluta

att godkänna servitutsavtal avseende Östanås 1 :2 och Fantetorp 1 :1.

l,{ffi,'ll"L
Gun Törnblad

Stadsarkitekt

i
R

'a

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr
www.koping.se 991-1215 212000-2'114
stadsarkitektkontoret@koping.se

Kristinelundsvägen 4



r(2)

SERVITUTSAVTAL

Mellan Per Andersson och Camilla Andersson, såsom ägarc av fastigheten Fantetorp

-1:1, 
nedan kzllad anläggningshavaren, och Köpings kommun, såsom ägare till fastig-

heten Östanås l;2, allt i Köpings kommun, nedan kallad upplåtaren, har nedanstå-
ende servitutsavtal träffats.

s1

Upplåtaren ger anläggningshavaren rättighet att inom det område av fastigheten
Östanås 1:2, som framgår av bifogad karta, att nedlägga och ftir all framtid bibehålla
kommunikationsledning (fiber) i mark, jämte tillhörande anordningar såsom skåp,
skarvbrunnar m.m. och för inspektion samt reparations- och underhållsarbeten få till-
träde till fastigheten.

$2

Upplåtaren får inte vidta åtgärder som kan medfürafara ftir ledningen (och anlägg-
ningen) och/eller fürsvåra och fürdyra ledningsarbeten exempelvis genom uppforande
av byggnad eller plantera träd inom området.

$3

Anläggningshavaren ftlrbinder sig att, sedan anläggningsarbetena fullbordats, samt ef-
ter framtida underhålls- och reparationsarbeten, återställa marken i så vitt möjligt ur-
qprung[igt Skick. För tillftilliga ¡kador som kan ¡rppkomma vid anläggande, underhålls-
och reparationsarbeten skall ersättning utgå i varje särskilt fall. Skador ska värderas
och regleras snarast efter skadans uppkomst.

Upplåtare, arrendator eller deras arbetstagare svarar ej gentemot anläggningshavaren
ftir skada på ledningen som uppkommit vid normalt brukande av åker. Anläggnings-
havaren ställer ej heller krav på ersättning für skada som uppkommit vid markarbete i
det fall att ledningen varit felaktigt filrlagd eller felaktigt markerad.

s4

Servitutsupplåtelsen äger omedelbar giltighet.

ss

För intrång och upplåtet utrymme skall anläggningshavaren erlägga 5.000 kronor till
upplåtaren i samband med undertecknandet av detta avtal.

s6

Ifall upplåtaren på grund av ftirändrad markanvändning har behov av att ledningen
flyttas, ska anläggningshavaren utan krav på ersättning ansvara fiir och bekosta sådan

flytt, under ftirutsättning att minst fem år har forflutit sedan upplåtelsens starttidpunkt.



1

2(2)

s7

Anläggningshavaren äger rätt att utan upplåtarens vidare hörande inskriva rättigheten

tetorp 1:1.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit var sitt.

Köping den Köping den

Gun Tömblad
Stadsarkitekt

Per Andersson

Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

Camilla Andersson



Kartbilaga - servitutsupplåtelse
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