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Kommunstyrelsen

Nybyggnation av förskola i Munktorp
Utbildningsnåimnden beslutade 2019-ll-19 att tillskriva kommunstyrelsen med
hemställan om att utreda fìirutsättningarna ftir en nybyggnation av en fÌirskola på
sex avdelningar i Munktorp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 lg -12-10 att uppdra till
fastighetssamordningen att utreda ftirutsättningama för attbyggaen ny permanent
förskola med sex avdelningar i Munktorp enligt utbildningsnålmndens ftirslag.

Förskoleverksamheten i Munktorp inryms idag i tillftilligt inhyrda moduler
motsvarande två avdelningar, en lägenhet (Blåklockan) samt en villa
(Tallbacken). Ytterligare en tillfìilligt inhyrd modul motsvarande en avdelning åir
under uppflirande och berliknas vara på plats under sommaren.

Fastighetssamordningen bedömer att det är väl motiverat att ersätta de tillfälligt
inhyrda modulema samt de ej ändamålsenliga övriga lokalerna med en permanent
ny fÌirskola motsvarande sex avdelningar.

En ny ftirskola motsvarande sex avdelningar fdreslås således byggas på för
ändamålet planlagd mark på fastigheten sorby l:6 (se bilagor I - 5). vidare
ffireslås att det projekterade underlaget gällande sjåilva byggnaden fran den
nyligen fürdiguppförda ft)rskolan på Bergtorpet i Kolsva anv¿inds fìir att spara
både tid och pengar. Dock måste viss omprojektering göras gällande bl a
markplanering, bergvärmeanläggning och option på solcellsanläggning.

upparbetade kostnader ftir utredning samt tillkommande kostnader for
kompletterande projektering och framtagande av upphandlingsunderlag bertiknas
till950 tkr.

under förutsättning att politiska beslut fattas enligt fürslag, bedöms en
upphandling kunna genomfüras före somma¡en. I bästa fall kan byggnationen i så
fall komma igång direkt efter semestrama och avslutas under hösten 2021.

Kommunstyrelsen fìireslås besluta

att uppdra till fastighetssamordningen att fullfölja en projektering och
upphandling gällande en nybyggnation av fÌjrskola i Munktorp, enligt förslag
samt att anvisa 950 tkr flir ändamålet

l,ñ,,1^l,I
Gun Törnblad
samhällsbyggnadschef fastighetsansvarig
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avseende Hushagen 1:8, Sjötulten l:2 och Sjötullen l:4g

Mellan Köpings kommun, org nr 212000-zll4, nedan kalrad kommunen, och
Nordkalk AB, org nr 556073-4054, Box 901,73129 Köping, nedan kallat
bo laget, har ftiljande överenskommelse träffats

1. Bakgrund och syfte
För att säkerställa kommunens markbehov för framtida omdaning av
hamnområdet i Koping har parterna enats om att överföra två markområden inom
B olagets fastighet til I kom munägda fastigheter.

2. Marköverlåtelser
Bolaget överlåter till kommunen genom fastighetsreglering ett område av
fastigheten sjötullen l:48, att efrer lantmäterifönättning ingå i fastigheten
Hushagen l:8 inom Köpings kommun.

området, ca I 300 kvm, har markerats på bifogad karta, bilaga I (p-01,l-l0l).
Kommunen ska betala 166 000 kronor i erslittning till bolaget fdr
marköverlåtelsen.

Bolaget överlåter till kommunen genom fastighetsreglering ett område av
fastigheten sjötullen l:48, att efter lantmäterifdrrättning ingå i fastigheten
SjötuUen l:2 inom Köpings kommun.

området, ca 9 300 kvm, har markerats som på bifogad kart4 kartbilaga l.
Kommunen ska betala 465 000 kronor i erslittning till bolaget för
marköverlåtelsen.

De överlåtna områdenas exakta avgråinsning och areal fastställs vid fönättningen.

3. Ersättning
Erslittningen enligt ovan ska betalas innan lantmäteriförrättningen avslutas.

4. TÍlltr{de
Området tillträds formellt den dag som lantmäteriförrilttningen vunnit laga kraft,
men parterna är överens om att markområdena fllr tas i anspråk direkt efter båda
parters undertecknande av denna överenskommelse.

ÖvnRnNsKotvrMELsE ocg ANsöKAN oM
FASTIGHETSREGLERING

5. Kostnader och intäkter
Fastighetsägama ska svara ft'r alla kostnader rörande markområdet som avser
tiden fram till tillträdesdagen och kommunen från och med tillträdesdagen.
Motsvarande skall gälla lör eventuella intäkter.
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6. Skick
Kommunen fö,rklarar sig godta det överlåtna markområdets skick och med bindande
verkan avstå fran alla anspråk rnot fastighetsägarna p.g.a. fel eller brister i det
överlåtna markområdet.

7. Lantmåterifttrråittning
Kommunen ansöker om lantmäteriftlrrättning för genomfìirande av
marköverlåtelsen. Bolaget biträder ansökan genom underskrifr av denna
överenskommelse. Kommunen betalar fönättningskostnadema.

8. Överenskommelsens giltighet
Denna övercnskommelse är bindande endast under fõrutsåittning att
överenskommelsen godkänns av behörig instans inom kommunen.

Denna övErenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav partema tar
var sitt.

Köping den

KÖPTNGS KoMMLTN

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Mikael Nonnan
Mark- och exploateringschef

NORDKALK AB
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avseende del av Sjötutlen l:48 och Sjötulten l:2

Melfan Köpings kommun, org nr zlz000-zll4, nedan kallad kommunen, och
Nordkalk AB, org nr 556073-4054, Box gal,73l29 Köping, nedan kallat
bo laget, har ñ ljande överenskommel se träffats.

l. Bakgrund och syfte
För att säkerställa kommunens markbehov för framtida omdaning av
hamnområdet i Köping har parterna enats om att överföra ett markområde inom
Bolagets fastighet till kommunägd fastighet.

2. Marköverlåtelser
Bolaget överlåter till kommunen genom fastighetsreglering ett områdc av
fastigheten sjötullen l:48, att efter lantmäterifönattning itrgå i fastigheten
Sjötullen l:2 inom Köpings kommun.

området, ca 570 kvm, har markerats på bifogad karta, bilaga I (p-01.1-105).
Kommunen ska betala 2s s00 kronor i ersättning tilt bolag'et fbr
marköverlåtelsen.

Det överlåtna områdets exakta avgränsning och areal fastställs vid förrättningen.

3. Ersättning
Ersättningen enligt ovan ska betalas innan lantmäteriförrättningen avslutas.

4. Tilltråide
Området tillträds formellt den dag som lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft,
men parterna är överens om att markområdena filr tas i anspråk direkt efter båda
pafters undertecknande av denna överenskommelse.

5. Kostnader och intÍlkter
Fastighetsägama ska svara för alla kostnader rörande markområdet som avser
tiden fram till tillträdesdagen och kommunen från och med tillträdesdagen.
Motsvarande skall gälla för eventuella intäkter,

6. Skick
Kommunen frrklarar sig godta det överlåtna markområdets skick och med bindande
verkan avstå från alla anspråk mot fastighetsägama p.g.a. fel eller brister i det
överlåtna markområdet.

7. Lantmäteriförrättning
Kommunen ansöker om lantmäterifdrrättning für genomfdrande av
marköverlåtelsen. Bolaget biträder ansökan genom underskrift av denna
överenskommelse. Kommunen betalar ñnåIttningskostnaderna.

ø ¡¡art*
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8. överenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse är bindande endast under förutsättning att
överenskommelsen godkänns av behörig instans inom kommunen.

Denna överenskommelse har upprtittats i två likalydande exemplar varav partema tar
var sitt.

Köping den

KOPINGS KoMMLTN NORDKALK ABL
/án/u- 

¡¡aimeu tutqiGun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Mikael Norman
Marþ och exploateringschef
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ovnnnNsKoMMELSE oM spÅnour,ÄccNrNc

Mellan Köpings kommun, org nr 212000-Zll4, nedan kallad kommunen, och
Nordkalk AB, org nr 556073-4054, Box 901,73129 Köping, nedan kallat
bolaget, har följande överenskommelse träffats.

1. Bakgrund och syfte
För att säkerställa kommunens markbehov fôr framtida omdaning av
hamnområdet i Köping har parterna tecknat en överenskommelse om
fastighetsreglering. Del av den mark som ska överlåtas till kommunen berörs av
ett befìntligt stickspår.

2, Omläggning av spår
Kommunen förbinder sig att utfüra omläggning av spåret pô den sträcka som
berörs av marköverlåtelse ooh kommande muddring. Kommunen ansvarar fdr och
bekostar såväl rivning av befintliga spår som utgår samt nyanläggning av spår i
enlighet med vad som framgår i Bilaga I (P-01.1-103).

Den nya spåranlåiggningen utgör därefter fastighetstillbehör till Sjötullen l:48 och
ägs av bolaget som ansvarar frr framtida drift- och underhåll.

3. Överenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse är bindande endast under förutsättning att kommunen
genom kommunfullmäktige fattar beslut om investeringar fór etapp 4 av projekt
fdr utveckling av Köpings hamn.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tar
var sitt.

Köping den

KÖPINGS KoMMUN

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

l(l)

NORDKALK AB
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röprNcs KoMMUN

Kommun led ningsförvaltningen
Gustaf Olsson, Kvalitetssamordnare
073-699 60 64, 073-699 60 64
gustaf.olsson@koping.se

MISSIV

Datum

Gustaf Olsson
Kvalitetssamordnare

3

Elit- och marknadsföringsbidrag, ansökan från Köping
basket
Kommunstyrelsen har givit kommunledningsft)rvaltningen i uppdrag att utarbeta
ett samverkansavtal med Köping basket inom ramen för de tidigare beslutade

reglerna om sponsring.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på samverkansavtal für
säsongen 2019-2020. Avtalet upprättas i efterhand då ansökan från Köping basket
avser säsongen2019-2020 och då Köping Stars spel i Svenska Basketligan
inneburit värdefull marknadsft)ring ftir kommunen.

Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande
förslag på avtal och uppdrar till arbetsutskottets ordförande Elizabeth Samuelsson

att underteckna avtalet für kommunens räkning.

€m"*/ø,Ln*
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Kommunchef

Bilaga:
S amverkansöverenskommel se

Kansliavdelninqen

+

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kommunledning@koping.se

Org. nr
212000-21140221-250 00
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Samverkansöverenskommelse

Parter

Samverkansavtal mellan Köpings kommun och idrottsföreningen Köping basket.

Syfte

Överenskommelsen avser ekonomisk ersättning till Köping basket med anledning
av den marknadsföring Köpings kommun erhållit i samband med att Köping
baskets elitlag, Köping Stars, spelat i Svenska basketligan säsongen 2019-2020.

Avtalstid

Denna samverkansöverenskommelse avser, Köping Stars, spel i Svenska
basketligan säsongen 20 I 9 I 2020.

Grund för samverkansöverenskommelse

Under säsongen 2019-2020 har Köping Stars spelat i Svenska Basketligan. I och
med detta exponerades namnet Köping i stora delar av Sverige i redaktionell
media. En marknadsundersökning som gjordes mellan 1 september 2018 till 30
april2019 visade att Köping Stars nådde en bruttoräckvidd av 42 miljoner
lästillftillen i traditionella och sociala medier, radio samt TV. Föreningen har även
genomfört aktiviteter tillsammans med skolor, bland annat basketturnering och
undervisning i engelska. På sin hemsida presenteras spelarna tillsammans med
geografiska platser som utmärker Köping. Köpings kommun anser
sammanfattningsvis att Köping Stars spel i Svenska Basketligan och deras arbete
ut mot allmänheten stärkt kommunens attraktionskraft och varumärke.
Kommunen väljer därftir att ingå samverkansavtal med Köping basket.

Kommunens åtaganden

Köpings kommun ska till Köping basket erlägga etthundrafrrtioentusenniohundra
(141 900) kronor. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från avtalets
undertecknande.

Kansliavdelningen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
vrnivw.koping.se 991-1215
kommunledning@kop¡ng.se

Org. nr
212000-2114
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Ovrigt

Avtalet ingås efter säsongens slut då ansökan om samverkansavtal från Köping
basket avser säsongen20l9-2020 men inte har behandlats fiinän efter säsongen.

Köpings kommun anser att den reklam Köping basket genom laget Köping Stars

är värdefull som marknadsftjring ftir kommunen.

Signering av sponsoravtal

Detta avtal har upprättats itvä (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.

Köping

Elizabeth Samuelsson
Ordftirande kommunstyrelsens arbetsutskott

Köping basket

Kjell Johansson
Ordforande

Kommu n ledningsförvaltn ingen - Kansliavdeln ingen





Till
Kommunalråd Elizabeth Salomonsson
Kommunalråd Roger Eklund
Kommunalrâd Ola Saaw

Ks au har 2020-01-14,Dnr 20191568. Behandlat ärende:

B idrag Pingisli gan D arn 20 | 9 -2020, ansökan fran Köpings B ordtenni sklubb Dam
lTeam Mälarenergi BTK
I protokollet anfürs
"När Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi BTK tävlar gör de detta
under namnet Team Mälarenergi. Genomslaget ftlr Köpings kommun i resultat
och matchrapporter blir därmed väldigt begränsat."
Beslut
att avstå från att ingå ett samarbetsavtal med Köpings Bordtennisklubb
Dam/Team Mälarenergi BTK och därmed inte heller bevilja något
bidrag.

Mälarenergi har vid inledande samtal ftirklarat att de önskar avstå från
namnsponsring och har som målsättning att helt aweckla sponsring av
Köpings BTK Dam. Den sponsoransvarige har därefter insjuknat i corona.

Ks au motiv till avslag enl. ovan är inte gittigt kommande säsong.

Köping BTK Dam har av Svenska Bordtennisftirbundet anmodats aff füre I7l4
2020 meddela om laget kommer att spela i Pingisligan Damer 2020-2021
Vi har begärt anstånd. I dagsläget finns endast medel i kassan ftir att betala
serieavgift och spelarlicenser till SBTF.
Spel i Pingisligan Damer 2020-2021är icke möjtig utan bidrag från sponsorer.

vikten av dampingis på Elitnivå i Köping framgår av vår framställning som
behandlades infür beslutet i Ks au.

Notera att samtliga matcher i Pingisligan Damer Webbsänds i sin helhet live och
via play av SFTF's anlitade ftiretag Solid Sport.

upplevelseinstitutet, eu välkänt ft)retag inom området, har presenterat en
utredning for Mälarenergi som visar att det årliga värdet av namnsponsringen är
4.2Mkr.

Köpings BTK Dam anhåller om att Ks omprövar beslutet eftersom
ftirutsättningarna kommande säsong 2020-2021 har ändrats.

Med hänvisning till SBTF tidskrav kommer jag att ta personlig kontakt

Med ftirhoppning om en positiv handläggning

Enligt uppdrag
Urban Liwing
070 606 4s 94
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Underlag för upphandlingsbeslut gällande:

Upphandling avseende SKL Fordon kategori E, 6 st, köping 2020 dnr.
VMKF-U 2020.32

Köpings kommun har avropat sex (6) nya transportbilar, enligt kategorisering av SKL
Kom mentus I n köpscentra ls ra mavta l " Fo rdon ZOIï" .

Upphandlingsform
Avropet har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
lnköpscentrals ramavtal "Fordon 2oL8", i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
SFS 2016:1-145.

Organisation
En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och
kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen består av representanter från
Köpings kommun och Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera
inkomna avropssvar.

Mottagna avropssvar
Vid anbudstidens utgång den 2020-04-02 hade ett (1)avropssvar inkommit.

Kvalificering och utvärdering av avropssvar
Avropssvarsutvärderingen har genomförts i två på varandra följande steg, endast de
avropssvar vilka uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

Steg 1: Formell granskning att inkomna avropssvar är kompletta
samt att förutsättningar för uppdraget accepteras.

Steg 2: Utvä rdering av kva rstående avropssva r. Bestä lla ren
kommer att anta det avropssvar vilket är ekonomiskt mest
fördelaktigt med hänsyn tagit till nedanstående kriterier:

Pris (LCC-kostnad)

Ga ra ntier
90%
LO%

1. Prövning av avropssvar
I detta steg kontrolleras att avropssvar är komplett samt att förutsättningar för
uppdraget accepteras.

Avropssvar var kompletta, uppfyllde ställda krav och gick vidare till steg 2
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2. Utvärdering av avropssvar
I detta steg utvärderades det inkomna avropssvaret.

Det avropssvar vilket var det ekonomiskt mest fördelaktiga med bästa forhållande
mellan pris och kvalitet hade lämnats av Avropssvarsgivare nr L.

Slutresultat
Efter utvärdering av avropssvar visade det sig att det av Avropssvargivare nr I
inlämnade avropet var det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret med bästa
förhållande mellan pris och kvalitet. Utvärderingsresultat återfinns i Bilaga 1.

Förslag till beslut
Projektorga nisationen fö reslå r kom m u nstyrelsen att besl uta :

att antaga, Avropssvargivare nr 1 som leverantör av sex (6) nya transportbilar

att avtalsspärr löper under 10 dagar från dag för underrättelse om beslut

att teknisk chef får teckna avtal med antagen leverantör

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Christer Nordling
Teknisk chef

Sida 2 av 3


