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Nybyggnation av förskola i Munktorp
Arbetsutskottet beslutade 2019-12-10 attuppdra till fastighetssamordningen att utreda
ftirutsättningamafür att bygga en ny permanent förskola med sex avdehrlngar i Munktorp.

En ny ftirskola motsvarande sex avdelningar ftireslås byggas på ftir ändamålet planlagd
lark på fastigheten Sorby 1:6. Vidare ftireslås att det pro¡enåraae underlaget galtanae
byggnaden från den nyligen uppftirda ftirskolan på Beigtorpet i Kolsva används. Om-
projektering krävs dock gällande marþlanering, bergvãrmåanlaggning och option på
solcellsanläggning m m.

Upparbetade kostnader för utredning samt tillkommande kostnader für kompletterande
projektering och framtagande av upphandlingsunderlag kostnadsberäknas till 950 tkr.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till fastighetssamordningen att fullftilja projektering och upphandling av en
nybyggnation av ftirskola i Munktorp enligt rureligganae ftirslag i

samt att anvisa 950 tkr för ändamålet.

Ks au $ 128 Dnr2020/

Överenskom melser om fasti g hetsreg leri n ga r samt överenskommelse om
spåromläggning
Följande ftirslag till överenskommelser-om fastighetsregleringar och spåromläggning ftir
att sfüerställa kommunens markbehov für framtida omdaning av hamnområa"iti."tþg.r,

- Hushagen l:8, Sjötullen I:2ochSjötullen l:48,ca17 600kvm-överenskommelse
med Nordkalk AB. Kommunen betalar 631 tkr i ersättning till bolaget.

- Del av Sj<itullen l:48 och sjötull en l:2, ca 570 kvm - överenskommelse med
Nordkalk AB. Kommunen betalar 2g 500 kr i ersättning till bolaget.

- Omläggning av stickspår.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen füreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ftireliggande ftirslag till överenskommelser om fastighetsregleringar och
spåromläggning.

Ks au $ 129 Dnr 20201

Markfråga, information
s amhällsbyggnadsftirvaltningen informerar om åirendet vid sammanträdet.

sign UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas

I



+ KOPINGS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Datum

2020-04-28

3 (4)

Ks au $ 130 Dnr2020l7 och20l9l56ï

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köping Basket och
Köpings Bordtennisklubb Dam

Köping basket
Köpings basket ansöker om ett elit- och marknadsftiringsbidrag på g00 000 kr.

Klubbens langsiktiga vision och strategitill2025 är att starkt utveckla füreningen, både
i bredd och elit. En större bredd med fokus på;

- Barn och ungdom, i klubbens nybildade ungdomssektion
- Basket ftir pensionärer
- Basket ftir LSS-behövande
- Utbildning och kompetenshöjande åtgärder ftir ledare

Arbetsutskottet beslutade2020-03-03 att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att
utarbeta ett samverkansavtal med Köpings Stars inom ramen ftir tidigare beslutade
regler für sponsring.

Förslag till samverkansöverenskommelse ftireligger.

Köpings bordtennisklubb dam
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi har tidigare ansökt om bidrag på
75 000 kr ftir att genomfüra säsong 2019120 i pingisligan damer.

Kommunledningsftirvaltningens bedömning var vid det tillftillet:
När Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi tävlar gör de det under namnet
Team Mälarenergi. Genomslaget ftir Köpings kommun i resultat och matchrapporter
blir därmed väldigt begränsat. Kommunledningsftirvaltningen gör därftir bedomningen
att den marknadsftiring som Köpings kommun kan fa genom att ingå ett samverkani-
avtal med Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi inte motsvarar värdet av
avtalet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-01-14 att avstå från att ingå samverkansavtal med
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi och d¿irmed inte heller bevilja något
bidrag.

Köpings BTK Dam anhåller i ny skrivelse om att beslutet omprövas infür säsongen
2020 -2021 då ft rutsättningarna har åindrats.
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Antagande av leverantör av 6 nya transportbitar
Köpings kommun har avropat sex (6) nya transportbilar, enligt kategorisering av
SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal "Fordon 20 I g. .

Avropet har genomfürts som en ftirnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Fordon 2018-,i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
(SFS 2016:tr4s).

vid anbudstidens utgång den 2020-04-02hade ett (l) avropssvar inkommit.

Kvalificering och utvärdering av avropssvaret har genomftirts enligt avropsftirfrågan.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta avropsgivare nr I som leverantör av sex (6) nya transportbilar

att avtalsspåirr löper under 10 dagar fran dag ftjr underrättelse om beslut

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Ks au $ 132 Dnr2020llt9

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.
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