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Ks au $ 101 Dnr 20191

Upphandlingsärende; drift och underhåll av iärnvägsanläggning
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir drift och underhållav kommunens
jåirnvägsanläggning belägen i Köpings hamn.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från och med 2019-06-01med en avtalstid om
4 är fränavtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan

ftiregående uppsägning.

Den upphandlande myndigheten äger ensidig räft aft säga upp avtalet med minst tre (3)

månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) ar.

Upphandling har genomförts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:l I 45.

Vid anbudstidens utgang 2019-03-27 hade tre (3) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta anbudsgivare nr 3 som entreprenör für drift och underhåll av jåirnvägsanlägg-

ning i Köpings hamn

att uppdra till tekniska ehefen att teckna avtal med antagen leverantör

samt att fü rklara paragrafen omedelbart i usterad.

Elizabeth Salomonsson
Ordftirande

Roger Eklund
protokolljusterare

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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U pphandlingsärende; ramavtal för elarbeten
Köpings kommun har upphandlat ramavtal für elarbeten.

Tekniska kontorets redogör für ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 103 Dnr 20191

Budgetförslag i nför 2020, kom m u n led n i ngskontoret
Kommunledningskontorets fü rslag till budget for 2020 skickas separat.

Ks au $ 104 Dnr 20191

Budgetförslag inför 2020, tekniska kontoret
Tekniska kontorets ftirslag till budget for 2020 skickas separat.

Dnr20l9l

Budgetförslag inför 2020, samhällsbyggnad - mark och fastighet
Samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och fastighetsavdelnings förslag till budget ftir
2020 skickas separat.

Ks au $ 106 Dnr 2018/

Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden, information
Fastighetsansvarig informerar om ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 107 Dnr 2018/

lnformation om pågående fastighetsprojekt
Fasti ghetsansvarig informerar om ärendet vid sammanträdet.
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Motion, inför Lagen om valfrihet (LOV) i Köpings kommun

Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med

ñrslag

- att Köpings kommun snarast möjligt utreder fürslaget att tillämpa Lagen om valfrihets-

system (I,OVI vid upphandling av välfÌirdstjänster med syfte att under 2020 inflora LOV

inom den kommunala vård och omsorgen.

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-03-25 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 109 Dnr20t9l224

Medborgarförslag, inomhushall för boulespel

Pertti Rousu har låimnat in ett medborgarfiirslag med ft)rslag om inomhushall ftr
boulespel i Kolsva.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 110 Drr 20191

överenskom melse om hälsou ndersökn i ng, tand hälsoundersökn i n g och
läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet samt
tillhörande rutiner
Sedan apÅ|2017 är det lagstadgat att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ingå en

överenskommelse om samarbete fiir barn och unga som vårdas utanftir det egna hemmet.

Syftet med överenskommelsen ãr atttydliggöra respektive parts ansvar for bam och ungas

hhsa i samband med att socialntimnden beslutar att barn och unga ska placeras flor vard

utanfor hemmet.

Strategisk regional beredning beslutade 2018-06-08 att rekommendera regionstyrelsen och

länets kommuner att godkänna och teckna överenskommelse enligt foreliggande forslag.

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-03 -28 af| fiireslå kommunstyrelsen att

anta ftireliggande ftirslag till överenskommelse.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet fü reslår kommunstyrelsen besluta

att anfa Overenskommelse om htilsoundersölcning, tandhtilsoundersökrting och läknr-

undersölming-for barn och unga som placeras utanför hemmet mellan Region Västman-

land och Köpings kommun.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 111 Dnr 2018i51 8

Medborgarförslag - idrottshall till S:t Olovsskolan
Anneli Silfver och Linda Elste har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att
bygga en liten idrottshall till S:t Olovsskolan i hömet mellan Äkerbovägen och Pungbo-
vägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarfürslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrel sen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Ks au $ 112 Dnr 2018/581

Medborgarförslag - ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl t¡ll varför
kommundelsnämnden ska läggas ned
Håkan Porthén har lämnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om att ge medborgarna i
Kolsva konkreta skäl till varftir kommundelsnämnden ska läggas ned.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarfiirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 att remittera medborgarftirslaget till stadskansliet ffir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ffireligger.

Ks au $ 113 Dnr 2018/605

Medborgarförslag - fria bussresor ¡nom kommunen
Leif Gustaßson har låimnat in ett medborgarfürslag med ftirslag om fria bussresor inom
kommunen.

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

Arbetsutskottet beslutade 2018-l l-20 attremittera medborgarflorslaget till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ft rel i gger.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande


