+

SAMMANTRADES PROTOKOLL

KÖPINGS KOMMUN

Datum

2020-tt-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Rådhuset, Köping,

Beslutønde

Elizabeth Salomonsson (S)
Annika Duan (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordft)rande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Ovríga deltagønde

Sara Schelin
Annelie Pettersson
Christer Nordling
Karin Sandborgh Taylor
Maria Söderberg
Kajsa Landström

kommunchef
ekonomichef, $ 307,314
teknisk chef, $ 315
kanslichef, $ 313
upphandlare, VNKF, $ 306

Justerøre

kl 09.00

-

09.50

sekreterare

Paragraf 306-315

Maria Liljedahl
Köping, Rådhuset, 2020- i I -11

Justeringens tid och
plats

Underskrifter
Selcreterare

Ordförande

SA

Salomonsson

z(fukzaz -\

Jus

te

rande Maria Liljedal{

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sømmsntr¡idesdatum

2020-tt-t7

Døtamför ansløgs

Datumför

uppsdttønde

anslags nedtagande

Fö rvøringsp lats

fär

p roto

kol/e/ gf¿d5þansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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rÖpINGs KoMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-rr-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au $

306

Dnr 20201

Upphandlingsärende; ramavtal, konsult för miljöbedömningar
Köpings kommun har tillsammans med Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
upphandlat ramavtal für senare avrop av tekniska konsulter inom området miljöbedömningar.

Avtalstiden för uppdraget planeras löpa från 2020-12-01med en avtalstid om 4 år från
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gällautan ft)regående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig ratt at| säga upp
avtalet med minst tre månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett år.
Upphandlingen har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20161 145.

Vid anbudstidens utgång 2020-09-28 hade fiorton (1a) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomftirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta EnSuCon AB och Geosigma AB som leverantörer ftlr ramavtal, konsulter för
miljöbedömningar
att uppdra till samhällsbyggnadschef att teckna avtal med antagna leverantörer
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson
Ordftirande

P

Maria Lilj
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande

s srgn

r\[--
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KOPINGS KOMMUN

SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Detum

2020-II-r7
Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $ 307

Driftbud getu ppfölj

Dnr
n in

2020llll

g efter oktober månads utfa

I

I

Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun
efter oktober månads utfall ftireligger.
Efter tio månader beråiknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets
slut på 8,2 Mkr.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 308

Dnr20201542

Motion, Hög tid att sätta skolan i fokus i Köping
Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har lämnat in en motion med
ftiljande ftirslag;
att en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i
kontakt med elevhälsan inom 24 timmarc arbetsdag via chat eller i personligt möte
att Köpings kommun tar fram nödvändigt underlag für att möjliggöra den interkommunala driftformen intraprenad bland de kommunala skolor som så önskar
att Köpings kommun undersöker intresset hos fristående utbildningsaktörer att
etablera sig i kommunen och tar fram underlag ftjr vilka fürutsättningar som finns
att Köpings kommun inför aktivt skolval med start är 2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen für yttrande.

Ks au $

309

Dnr 20201543

Motion, Prideflaggdagar i Köpings kommun
Ellingsen Vesper (S) och Mats Landqvist (S) har lämnat in en motion med
ftirslag att kommunfullmäktige beslutar att Köpings kommun flaggar med
Prideflaggan under den vecka som Stockholm Pride pågår.

.Å.se

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Protokollj

'"w^'1 srgn

Utdragsbestyrkande
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KÖPINGS KOMMUN

SAM MANTRAoES pnOTOKOLL
Datum

2020-tI-r7

Kommunstvrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till kommunledningsftirvaltningen ftir yttrande.

Ks au $

310

Dnr 20201544

Motion, Redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som
styrs av lagkrav
Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med ftiljande ftirslag;
att kommunens ftirvaltningar får i uppdrag at| redovisa de verksamheter som
Köpings kommun enligt lag ar skyldiga att driva. Rapporterna ska rubriceras med
respektive lagparagraf där dess kostnader ska ingå.
att kommunledningsftirvaltningen ges i uppdrag att sammanfatta rapporten och
summera budgetposterna für ftirvaltningarnas under respektive lagparagraf
att rapporten ska uppdateras årligen av kommunledningsfiirvaltningen och
levereras till kommunstyrelsen inftr budgetprocessen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att remittera motionen till kommunledningsftirvaltningen ftir yttrande.

Ks au $ 31

1

Dnr 20201

Revisionsrapport; översiktlig granskning av Västra Mälardalens
Kom m u nalförbu nds delårs rapport per 2020-08-3 I
Revisoremas bedömning av Västra Mälardalens Kommunalft)rbunds delårsrapport samt
översiktliga granskning av delårsrapporten ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att noteras rapporten till protokollet.

Protokol

*"wj

S tgn

Utdragsbestyrkande

\nv

4 (6)

SAM MANTRADESPROTOKOLL

KOPINCS KOMMUN

Datum

2020-tt-17
Komm

u

nstvrelsens arbetsuts kott

Ks au $

312

Delegationsrapport

Dnr2020ll35

-

Sam häl lsbyg g nadsförvaltn

i

n

gens marken het

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsforvaltningens
markenhet under oktober 2020 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $

313

Dnr2020âl9

Coronainformation
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen vid sammanträdet.

Länet
42 personer på sjukhus, varav en på intensiwårdsavdelning.
Köping
Vård- och

omsorg

- 5 smittade brukare
- smittspårning pågår
- svårt att få in vikarier

Social- och arbetsmarknad: smittad personal

Utbildning:

- Grundskolan:l5 personal smittade
- Gymnasiet: 4 smittade

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera Informationen till protokollet.

Ks au $

314

Dnr2020l

Utökning av borgen, Köpings Kabel-TV AB
Köpings Kabel-TV AB ansöker om borgen ftjr lån uppgående till28 000 000 kr.
Tidigare beslutad borgen uppgår till20 Mkr, varav 15 Mkr är utnyttjade.
Den nya begäran upp går alltså till 28 Mkr - 5 Mkr:23 Mkr.
Det totala borgensåtagande for Köpings kommun uppgår då till:
23 Mkr + 20 Mkr:43 000 000 kr.

P

Þ tgn

f\/

Utdragsbestyrkande

5 (6)

rÖpINGs KoMMUN

SAMMANTRADESPRoToKoLL
Datum

2020-tt-17
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ks au $ 315

Dnr 20201135

Bid ragsa nsökan, Natu rvå rdsverket
Köpings kommun undertecknade den 6 december 2019 en avsiktsftirklaring med
ftiretaget Plagazi AB ñr att studera möjligheternaatt uppfüra en ny typ av plasmaftirbränningsreaktor fiir produktion av vätgas och fiärrvärme.
Tekniska chefen informerar om möjligheten att söka bidrag från Naturvårdsverkets
Klimatkliv ftir ändamålet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ansöka om bidrag från Naturvårdsverkets Klimatkliv.

P

ro,o*o'Urr,K"j

v

srgn

Utdragsbestyrkande
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