
röprNGs KoMMUN

Komm u nstvrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-r4

Ks au $ 129 Dm20l9ll42

Upphandlingsärende; ramavtal för glasarbeten
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av glasarbeten.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från 2019-07-01med en avtalstid om 4 år fran
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gâllautan ftiregående
uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig räft aft säga upp avtalet med
minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingen har genomftirts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2019-04-23 hade fyra (4) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
1. Anbudsgivarenr 4
2. Anbudsgivare nr I
3. Anbudsgivare nr 3
som entreprenörer av ramavtal ftir glasarbeten med avtalsstart 2019-07-01

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad.

Ks au $ 130 Dnr20I9ll42

U pphand I i ngsärende ; ramavtal för golvarbeten
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av golvarbeten.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från 2019-07-01med en avtalstid om 4 år från
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan ftiregående
uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig rãtt aft säga upp avtalet med
minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingen har genomftirts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-04-23 hade två (2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande



röp¡Ncs KoMMUN

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Detum

2019-0s-r4

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
1. Anbudsgivare nr I
2. Anbudsgivarc nr 2
som entreprenörer av ramavtal ftir golvarbeten med avtalsstart20l9-07-01

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ks au $ 131 Dnr 20191142

Upphandlingsärende; ramavtal för WS-arbeten
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av VVS-arbeten.

Avtalstiden ft)r uppdraget planeras löpa fran 2019-10-01 med en avtalstid om 4 år från
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet aft gälla utan ftiregående
uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp avtalet med
minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingen har genomftirts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgang 2019-03-29 hade sju (7) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
1. Anbudsgivarew 4
2. Anbudsgivarew2
3. AnbudsgivarenrT
som entreprenörer av ramavtal ftir VVS-arbeten med avtalsstart 2019-10-01

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagnaentreprenörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande



ffi röprNcs KoMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-05-t4

4 (7)

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

Ks au $ 132 Dnr20l9ll42

U pphand I i ngsärende ; ramavtal för rörspräckn i n g
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs KommunTeknik AB,
Kungsörs Vatten AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, upphandlat ramavtal ftir
senare avrop av rörspräckning.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från 2019-07-01med en avtalstid om 4 år fran
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gällautan ftlregående
uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig râtt att säga upp avtalet med
minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) ar.

Upphandlingen har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016l I 45.

Vid anbudstidens utgang 2019-04-29 hade ett (1) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbudet har genomfürts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Anbudgivare nr I som entreprenör av ramavtal für rörspräckning med avtalsstart
20t9-07-0t

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att ftirklara par agrafen omedelbart j usterad.

Ks au $ 133 Dnr20l9A42

Upphandlingsärende; leverantör av skolmoduler till Elundskolan
Utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen med önskemål om tillftilliga modul-
lokaler vid Elundskolan i awaktan på en ny grundskola.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-05 att uppdra till fastighetssamordningen att utreda
fürutsättningama ftir att tillskapa grundskolemoduler motsvarande två klassrum med
placering i anslutning till Elundskolan samt att utreda om leasing eller inköp av moduler åir

mest kostnadseffektivt och praktiskt.

Köpings kommun har upphandlat moduler ftir grundskola, Elundskolan.

Upphandling har genomförts som en ftirnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Förhyrning av lokaler 2014", i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2007:1091,5 kap 79.

Vid avropssvarstidens utgang den 2019-04-I6hade fem (5) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomfürts.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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SAM
Datum

2019-05-14

5 (7)

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-30 att återremittera ärendet für utredning av
kostnader ftlr köp av motsvarande moduler.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta avropsgivare nr 3 som leverantör av moduler fìir grundskola, Elundskolan

att uppdra till fastighetsansvarig att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen ombedelbart justerad.

Ks au $ 134 Dnr20l9l

Plan u ppd rag för u pphävande av fasti g hets i ndel n i ngsbestämmelser för
fastigheterna L¡ngonet 3 och 4 i Köpings tätort
Arbetsutskottet beslutade 2018-06-19, $ 155, att lämna ett positivt planbesked i syfte att
möjliggöra ftir bostäder samt parkering samt att uppdra till miljö- och byggnads-
nämnden att upprätta detaljplan ftlr fastigheterna Lingonet 3 och 4 ftir att planlägga ftir
bostäder och parkering.

För fastigheterna Lingonet 3 och 4 finns en upprättad tomtindelning (numera fastighets-
indelningsbestämmelse) antagen 1965. Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att det
är lämpligt att ändra detaljplanen fiir att häva gällande fastighetsindelningsbeståimmelser
(tidigare tomtindelningar) i syfte att möjliggöra genomftirande av fastighetsbildning
genom lantmäteriftinättning.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnåimnden att ändra detaljplanen genom att upphäva
gällande fastighetsindelningsbeståimmelser lor fastigheterna Lingonet 3 och 4 i Köpings
tätort.

Ks au $ 135 Dnr20l9l

Ny taxa med an¡edning av ny lag om tobak och Iiknande produkter
Kommunfullmtiktige beslutade 2019 -03 -25 att utse social- och arbetsmarknadsnämnden
som ansvarig ftir efterlevnad av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ansvaret omfattar dock inte efterlevnaden av rökfria miljöer samt att anta föreliggande
ft)rslag till reviderat reglemente ft)r social- och arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsnåimndens ftirslag till ny taxa avseende ansökan, anmälan och
tillsyn enligt Lag om tobak och liknade produkter ftireligger. Ansökningsavgiftema avses

tillämpas från 1 juli 2019 och tillsynsavgifterna avses tillämpas fran den l januari 2020.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande



xöp¡Ncs KoMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detum

20t9-0s-14

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmåiktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till ny taxa avseende ansökan, anmälan och tillsyn enligt Lag
om tobak och liknade produkter fran och med den I juli20l9 beträffande ansöknings-
avgifterna samt från och med den I januari2020 beträffande tillsynsavgifterna.

Ks au $ 136 Dnr 20191

Läsplattor till kommunfullmäktige - särskilt uppdrag 2019
I samband med budgetbeslut ftlr 2019 gav kommunfullmäktige i särskilt uppdrag att utreda
en lösning ftir läsplattor till kommunfullmäktige.

Kommunledningskontorets utredning fiireligger.

Ks au $ 137 Dnr20l7l5l0

Motion, inrätta friskvårdspeng till alla fast anställda inom Köpings kommun
Jenny Adolphson (C) har låimnat in en motion med ftirslag att en friskvårdspeng inrättas ftir
alla fast anställda inom Köpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-15 att remittera motionen till stadskansliet ftir yttrande.

Yttrande fran kommunledningskontoret ftireligger.

Ks au $ 138 Dnr 20181502

Motion, Iåt Kolsvaborna välja s¡n egen kommundelsnämnd
Anna-Carin Ragnarsson (KD) har lämnat in en motion med fürslag att kommunen i en
framställan till regeringen begär möjligheter till försöksverksamhet med direktvalda
ledamöter till kommundelsnämnden i Kolsva i valet 2022.

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

Arbetsutskottet beslutade 20 1 8- 1 0- 1 6 att bordlägga motionen.

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande



xöprNcs KoMMUN

Komm u nstyrelsens arbets utskott

Datum

2019-05-14

Ks au $ 139 Dnr20l9l

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän att verkställa uttag
på bankräkning m m för Köpings kommuns räkning
Förslag på bemyndiganden ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att bemyndiga ftirtroendevalda och tjåinstemän enligt ftreliggande ftirslag.

Ks au $ 140 Dnr20l9l

Delegationsrapport, sam häl lsbyg g nadsförvaltn i ngens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsfÌirvaltningens
markenhet under april 2019 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 141 Dm20181176

Fö rb u n dsstäm ma 2019, Mä la rens vattenvå rdsfö rb u nd
Mälarens vattenvårdsftirbund kallar till ftirbundsstämma fredagen den l7 maj 2019,
klockan 09.15 på Ulltuna i Uppsala

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018 innefattande resultat- och balans-
råikning, ftirslag till arsavgifter samt verksamhetsplan och budget ftir 2019.

Ombud vid ftirbundets stämmor under 2019 ãr Andreas Trygg (V) med David Rutström
(S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ombudet

att godkänna årsredovisning med resultat- och balansrdkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2018 ars råikenskaper och ftirvaltning

att godkänna ftireslagna årsavgifter ftir 2019

att godktinna ftireslagen verksamhetsplan och budget ftir 2019

samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande


