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SAM MANTNROCS PROTOKOLL

KOPINGS KOMMUN

Datum

2o2o-ro-Nl3

Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Plaß och tid

Forum, Köping,

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg ff)
Maria Liljedahl (SD)

ordfürande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Sara Schelin

kommunchef
ekonomichef
teknisk chef

Ovriga deltagønde

kl

11.00

- 11.55

Jan Häggkvist

Christer Nordling
Carl Bjömberg

Justerare

sekreterare

Paragrøf 264-267

Ola Saaw
Köping, Rådhuset, 2020- l0 - lq

Justeringens tid och
plats

Underskrifter
Björn

Selcreterare

Ordförande

Salomonsson

Justerande Ola Sa¿w

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammøntrlidesdøtum

2020-t0-t3

Døtumför anslags

Datamft)r

uppslittønde

ansløgs nedtøgande

Förvøríngsp lats !ör proÍo

kol/e/

gf

¿d5lçansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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SAM MANTRNOCSPROTO KOLL

röprNcs KoMMUN

Datum

2020-10-13
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au

S

264

Dnr 20201461

Delårsrapport 2020, Köpings kommun
Köpings kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande delårsbokslut med driftbudgetuppñljning för tiden
1 januari - 3 1 augusti 2020.

Dnr

Ks au $ 265

Driftbud getu ppfölj

n in

2020llIl

g efter septem ber månads utfal

I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings kommun
efter september månads utfall föreligger.
Efter nio månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets
slut på 7,4Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet filreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Plotoko'Liusterwl

srgn

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTnAoESPROTOKOLL

rÖpINcS KoMMUN

Datum

2020-t0-t3
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Ks au S

266

Dnr 20201509

Upphandling av kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial till kontor och
förskola/skola
Köpings kommun har, tillsammans med kommuner och bolag i upphandlingssamverkan
Örebro kommun, genom denna upphandling upphandlat ramavtal ftir leveranser av
kontorsmaterial samt ftirbrukningsmaterial till kontor och ftirskola/skola.
Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.
Denna upphandling har genomfürts genom öppet förfarande
offentlig upphandling, SFS 2016:1 145.

i enlighet med Lagen om

Vid anbudstidens utgang den 2020-08-25 hade fem (5) anbud inkommit.
Anbudsprövning och utvärdering av anbuden har genomftirts

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att antaga Anbudsgivare 5 som leverantör
och område 2, skolmaterial.

till ramavtal ftir område

1,

kontorsmaterial

att Kommunchefen får teckna avtal med antagen leverantör
samt att ftirklara paragrafen som omedelbart justerad

S

Protokollju

srgn

Ola
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

r¡_l KOPINCS KOMMUN
tfl+l

2020-t0-13

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Ks au S

267

Dnr 20201119

Goronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge om coronapandemin vid sammanträdet.
Lokal lägesbild (2020-1 0-09):

Vård och omsorgsfärvaltningen

o ) smittade brukare, en på lasarettet och en på covid-enheten
. Personalftirsörjningenfungerar.

UtbildningsfÌirvaltningen
. Smitta i alla verksamheter, dock inga nya fall på Ullvi utan siffran ligger kvar på

.

14 där.
Personalftirsörjningen går ihop, men det är ansträngt på främst måltidsenheten.

Organisationen och verksamheten i övrigt
. Konstaterad smitta finns på VME.

.
.
.
.

Ökad oro bland medarbetare på grund av ökad smittspridning i samhället
Viss ökad frånvaro på grund av misstänkt smitta samt på grund av "vanliga"

höstftirþlningar
Viss återaktualisering av arbete hemma i större utsträckning än vanligt
Personalftirsörjningen på helheten fungerar men ansträngt inom måltidsenheten.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj

sign

Utdragsbestyrkande
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