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Ks au $ 82 Drc20l9l

Upphand I ingsärende; skafferiavtal
Köpings kommun har upphandlat skafferiavtal att gälla från och med 2019-04-01 och med
en avtalstid om 4 år.

Upphandlingen har genomftirts genom öppet fiirfarande enligt lagen om offentlig
upphandling, SFS 201 6:1 145.

Vid anbudstidens utgång, 2019-02-25, hade fyra anbud inkommit.

Anbuden har kvalificerats och utvärderats.

Upphandlingsenheten vid Västra Mälardalens Kommunalftirbund redogör ftir åirendet vid
sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arfia ...

att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med antagna leverantörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ks au $ 83 Dnr 20191

Markbyte; Nibble 2.1, Nibble 2:2 samt Sömsta 2=5 - Allesta 4:4
Samhällsbyggnadsftirvaltningen füreslår rubricerat markb¡e där kommunen ökar sitt
markinnehav och får en mer samlad ägostruktur avseende strategisk tätortsnära mark
nordost om Köpings tätort.

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkrinna ftireliggande överenskommelse om fastighetsreglering mellan Köpings
kommun och Carl-Gustaf Fernberg.

Ks au $ 84 Dnr 20191

Ren hå I I n i n gsord n ¡ ng ; avfal lsplan och föreskrifrer, rem ¡ssyttrande
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar für att ta fram Avfallsplan och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmåiktige i
varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

P srgn Utdragsbestyrkande
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Renhållningsordning ska innan beslut ställas ut i respektive kommun für samråd under
minst 4 veckor. I samband med utställningen bereds även respektive kommun möjlighet att
lämna synpunkter på renhållningsordningen.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut fürslag till Avfallsplan2020-2030 och
Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalforbund i minst ffra veckor under
tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen till samhälls-
byggnadsnämnden for yttrande.

Samhällsbyggnadsnämndens ftirslag till yttrande fran Köpings kommun ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att

Ks au $ 85 Dnr 20191

Samordning av äldreboende i Kolsva t¡ll Ekl¡den, ¡nformat¡on
I samband med budgetbeslut ftir 2016 fick dåvaranade stadskansliet i särskilt uppdrag att
utreda samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden.

Fastighetssamordningen redogör ftjr utredningen vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 86 Dnr 2018/

lnformation om pågående fastighetsprojekt
Fastighetssamordningen informerar om pågående fastighetsprojekt vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$87 Dnr20T71654

Staty förestäl lande Kal le " Köpi n g " G ustafsson
Mats Larsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att uppftira en staty av
Kalle "Köping" Gustafsson i anslutning till den nya entrén vid Köpings IP.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 att ställa sig positiv till medborgarftirslaget
samt att låta kommunstyrelsen utreda utftirande/gestaltning av, och kostnader ftir, en staty.

Arbetsutskottet beslutade 2018-03-06 attuppdra till stadkansliet ta fram underlag ftir
utftirande/gestaltning av, och kostnader für, en staty.

Stadskansliets fürslag på utftirande/gestaltning samt en grov kostnadsuppskattning
ftireligger.

Arbetsutskottet beslutade 2018-08-21 att uppdra till stadskansliet att i samarbete med
kultur- och fritidsftirvaltningen arbeta vidare med ärendet enligt vid sammanträdet
skisserade riktlinj er.

Kommunledningskontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 88 Dnr 20191

Driftbud getu ppfölj n i n g efter mars må nads utfal I

Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun efter
mars månads utfall presenteras vid sammanträdet.

Efter tre månader beräknar styrelse och nÈimnder ett underskott mot budget vid årets slut
på X,X Mkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 89 Dnr 2018/

Motion, inför lagliga graffitiväggar i Köping
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med ftiljande ftirslag;

- att kommunfullmäktige tar fram ftirslag på lämpliga platser i Köpings kommun ftir att
upplåta vâggar ftr laglig graffiti.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 90 Dnr 20191

Arsredovisn i n g 2018, Västra Mälardalens Komm u nalförbu nd
Årsredovisning 201 8 für Västra Mälardalens Kommunalftirbund ftireligger.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsens ftireslå kommunfullmáktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalfürbunds årsredovisning for 2018 med däri
gjorda dispositioner

samt att bevilja direktionen i Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i den samma ansvarsfrihet ftir 2018 års ftirvaltning.

Ks au $ 9l Dnr 20181654

Motion, upprustning av lekplats vid Alunda i Kolsva
Anne Tjernberg (S) och Christian Nålberg (S) har lämnat in en motion med ftiljande
ftirslag;

- att Köpings kommun satsar på en upprustad lekplats vid,Alunda i Kolsva
- att lekplatsen ska innehålla lekmöjligheter für alla
- att satsningen gåirna kan ske tillsammans med lokala ft)retag på orten.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-15 att remittera motionen till tekniska kontoret ftir
yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Ksau$92 Dnr20181496

Medborgarförslag - mer kärlek till Malmön
Ulrika Mikiver har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om beskärning av skog,
belysning, hundpapperskorgar på Malmön samt parkeringsft)rbud vid bommen på
Sjövägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfnirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret, kultur- och fritidsftrvaltningen och stadskansliet ftir yttrande, med tekniska
kontoret som samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftireligger.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - handikappanpassad badbrygga på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har låimnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag om en
handikappanpassad badbrygga på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarft)rslaget till tekniska
kontoret, kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet lor yttrande, med tekniska
kontoret som samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftireligger.

Ks au $ 94 Dnr 20181498

Medborgarförslag - brygga för isättning av båtar på Malmön
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med fürslag om brygga ftir
isättning avbätar på Malmön.

Kommunfullmdktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska
kontoret, kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet ftir yttrande, med tekniska
kontoret som samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ftireligger.

Ks au $ 95 Dnr 2018/500

Medborgarförslag - sysselsättning på Malmön och i Köping
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om gungor på
campingen, idrottsskola/sportcamp, klättertorn, gästbryggor och papperskorgar på Malmön
samt Allsang i Himlabacken i Köping.

Kommunfullmfütige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarfü rslaget till kommunstyrel sen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 at| remittera medborgarfürslaget till tekniska
kontoret, kultur- och fritidsftirvaltningen och stadskansliet ftir yttrande, med tekniska
kontoret som samordningsansvarig.

Samordnat yttrande ft)religger.

Protokolljusterarnas sign
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Ks au $ 96 Dnr 2018/559

Medborgarförslag - införa allmänhetens åkning i ishallen dagtid
Christian Ljungström har lämnat in ett medborgarftirslag med ñrslag om att infüra
allmänhetens åkning i ishallen på dagtid, t ex kl 08.00-16.00

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarft)rslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 attremittera medborgarftirslaget till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande.

Yttrande fran kultur-, fritid- och folkhälsonämnden föreligger.

Ks au $ 97 Dnr 20191

Rapport om pågående motioner och medborgarförslag
Sammanställning över pågående motioner och medborgarftirslag ftireligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige besluta

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 98 Dnr 20191

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens samt lokala trafikftireskrifter under perioden 2019-01-01 -2019-03-31 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 99 Dnr 20191

Fören i ngsstäm ma 2019, Kom m u n i nvest ekonom isk fören i n g

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk ftirening kallas till ftireningsstämma torsdagen
den 1l april2019 klockan 16.00 i Stockholm.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning och koncernredovisning ftir 2018.

Kommunens ombud vid ftireningens stämmor under 2019 är Elizabeth Salomonsson med
Roger Eklund som ersättare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge ombudet i uppdrag

att vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokolljusterarnas sign

I

I
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