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Ks au $ 152 Dnr 20191

Upphandlingsärende; ramavtal för målarfärg och tapeter med tillbehör
Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB och Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB, har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av målarftirg och tapeter
med tillbehör. Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa fran och med 2019-06-0I med en
avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att
gälla utan fiiregående uppsägning. De upphandlande myndigheterna äger ensidig räft att
säga upp avtalet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter
ett (l) år.

Upphandling har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20161 145.

Vid anbudstidens utgång 2019-05-14 hade två (2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arrta anbudsgivare nr I som leverantör av ramavtal ftir målarftirg och tapeter med tillbehör
med avtals start 2019 -06-0 1

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att ftirklara paragrafen omedelbarl j

Ks au S 153 Dnr20l9l

Upphand I ingsärende; g rossistavtal
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och Sura-
hammars kommun, upphandlat ramavtal ftir leveranser av livsmedel; grossistsortiment
KAKS. Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.

Upphandling har genomförts genom öppet ftirfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 20161 145.

Vid anbudstidens utgang den 2019-03-l I hade fyra (4) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att arÍa:
- Varugrupp 1: Bassortiment ftir kolonial, ftirskt, djupfryst - anbudgivarc nr 2
- Varugrupp 2: oberett fläskkött - Inga giltiga anbud. Upphandlingen övergår härmed

till ftjrhandlat fürfarande utan ftiregående annonsering.

- Varugrupp 3: Oberett kött nötftirs - anbudsgivare nr 4
- Varugrupp 4: oberett lammkött - Inga inkomna anbud. Upphandlingen övergår
härmed till ftirhandlat förfarande utan ftiregående annonsering.

att uppdra till kommunchef att teckna ar,tal med antagna leverantörer

samt att fürklara paragrafen omedelbart justerad

Ks au $ 154 Dm20l9l

Upphand li ngsärende; mattransporter
Köpings kommun har upphandlat ramavtal ftir senare avrop av transporter av ftirdiglagad,
varm och kall mat samt livsmedelsvaror inom Köpings kommun. Avtalstiden ftir uppdraget
planeras löpa från och med 2019-06-01 med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraft-
trädande. Vid avtalsperiodens utgång upphör ar,talet att gällautan ft)regående uppsägning.

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

Upphandling har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upp-
handling, SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång 2019-05-16 hade fem (5) anbud inkommit.

Kvalif,rcering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta anbudsgivare nr 4 som leverantör av ramavtal für mattransporter med avtalsstart
2019-06-01.

att uppdra till måltidschef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 155 Dnr20l9l

Kindbro vattenskyddsområde med föreskrifter
Köpings kommun har fem allmänna vattentäkter, varav fyra har vattenskyddsområden med
ftireskrifter. För Kindbro saknas detta, vilket tekniska kontoret nu, efter att brunnen har
lagli gft rklarats, vill ëttgär da.

Syftet med vattenskyddsområde är att ge vattenfürekomster som är viktiga ftir dricks-
vattenftirsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt
perspektiv.

Underlag für att fürklara Kindbros vattentäkt som vattenskyddsområde ftireligger
tillsammans med ftirslag på ftireskrifter.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna ftreliggande fiirslag for Kindbros vattenskyddsområde med foreskrifter till
Länsstyrelsen flor fastställande.

Ks au $ 156

Budget 2020

Dnr 20191

Ks au $ 157 Dnr20l9l

Budgetuppföljning nr 1 2019

Kommunledningskontorets sammanställning av budgetuppfölj ning nr I 20 I 9 för Köpings
kommun samt ekonomisk verksamhetsuppftljning efter årets fyra ftirsta månader före-
ligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna budgetuppföljning nr 12019 ñr Köpings kommun.

Ks au $ 158 Drc20l9l

Bildande av en bolagskoncern och bolagisering av tekniska kontoret
Handlingar skickas separat.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 159 Dnr 20191

Ansökan om utökad borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalftirbund har inkommit med en ansökan om borgen für
lån uppgående till totalt 100 000 000 kronor. Tidigare beslutad borgen uppgår till
68 000 000 kronor, varav Köpings kommuns andel uppgår till 30 I24 000 kronor.

Den nya begäran om utökad borgen till totalt 100 000 000 kr, ftirdelas mellan med-
lemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar efter befolknings-
andel, vilket ftir Köpings kommuns del skulle innebära ett totalt borgensåtagande på
44 400 000 kronor.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftlreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ft)r Västra Mälardalens Kommunalftirbunds ftirpliktelser teckna borgen, såsom ftir
egen skuld, till ett belopp uppgående till44 400 000 kronor.

Ks au $ 160 Dnr2019l

Ekonomisk redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018
Ekonomisk särredovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018 föreligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkåinna ftireliggande redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2018.

Ks au $ 161 Dnr 20191

Motion, angående reklam på offentlig plats
Shazia Qorbani (S) och Johan Jansson (S) har lämnat in en motion med ft)rslag

- att kommunen redovisar om det hnns en policy gällande sexistisk och rasistisk
reklam på offentlig plats

- att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar reklam/marknadsftiring som
kan uppfattas som sexistisk eller rasistisk.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 att remittera motionen till tekniska kontoret ftir
yttrande.

Yttrande från tekniska kontoret ft)religger.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 162 Dm20l9lll3

Utredningsuppdrag/bifallen motion, angående barn i skyddat boende
Ann-Marie Lundin (S) och Jonny Clefberg (S) har lämnat in en motion med förslag;

- att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs ftir barn som bor i skyddat boende i
Köping.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Ks au $ 163 Dnr20l9llll

Utredningsuppdrag/bifallen mot¡on, angående information och rådgivning till
barn och unga
Åse Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med forslag;

- att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Ks au $ 164 Drc2019l3ll

Medborgarförslag - förlängning av gång- och cykelväg utmed gamla
Västeråsvägen
C. Svensson har lämnat in ett medborgarft)rslag med ftirslag bl a om ftirlängning av gang-
och cykelväg utmed gamla Västeråsvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 165 Dnr20l9l3l2

Medborgarförslag - mot¡onsspår på Malmön
Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ft)rslag om motionsspår på

Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarfiirslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Protokollju sterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 166 Dnr20l9l3l3

Medborgarförslag - fartdämpande hinder på Malmönvägen vid Mellanbadet
Bengt Larsson har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om fartdämpande hinder på
Malmönvägen vid Mellanbadet på Malmön.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Ks au ô 167 Dnr 20191314

Med bo rg a rförs la g - avs kaffa med bo rg a rfö rs I a g

S Lindberg har lämnat in ett medborgarfürslag med frirslag om att avskaffa
medborgarftirslagen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarförslaget till behandling
samt att remittera medborgarfürslaget till kommunstyrelsen.

Ks au $ 168 Dnr20l9l3l7

Medborgarförslag - åtgärder för att sänka hastigheten på Agärdsgatan
Peter S om
hastigheten på Ägärdsgatan.

Kommunfullmáktige beslutade 2019-04-29 att ta upp medborgarft)rslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande


