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Ola Saaw (M)
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Förvøríngsp lats för proto kol/¿f Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Bjömberg
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Ks au $ 63 Dnr 20191

Gemensam alkoh'olhandläggning inom ramen för fördjupad samverkan
inom Västra Mälardalen
Social-och arbetsmarknadsnämnden har utrett ftirutsättningarîaftjr en gemensam
alkoholhandläggning ftir Köping, Arboga och Kungsör baserad på avtalssamverkan.

En ftirutsättning ftir samverkan är att avgifter och taxor inom området är desamma i
samverkanskommunerna.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har godkänt föreliggande samverkansar,tal och
föreslår att ftirslag till ansöknings- och tillsynsavgifter ftir ärenden om serverings-
tillstand enligt alkohollagen antas.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att anta ftireliggande ftirslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter für ärenden om
serveringstillstand enligt alkohollagen (2010 :l 622).

Ks au $ 64 Dnr 20t91

U ppfölj n i n g av stadskansl iets i ntern kontrol I pu n kter 20 1 8

Uppft lj ning av stadskans liets internkontrol lpunkter 2 0 I 8 ftireli g ger.

Beslut
Arbetsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att kontrollpunkt gällande delegationskontroll och kontrollpunkt gällande kontroll av
styrande dokument överftjrs till2019 års internkontroll

samt att i övrigt godkänna ftireliggande uppftiljning av stadskansliets intern-
kontrollpunkter 2018.

Protokolljusterarnas
nlwl

Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 65 Dnr 20191

Upphandling av ramavtal för infordring.
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs KommunTek-
nik AB, Kungsörs Vatten AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, upphandlat
ramavtal für senare avrop av Infodring. Avtalstiden für uppdraget planeras löpa från och
med 2019-05-01 med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtals-
periodens utgang upphör avtalet att gällautan ftiregående uppsägning. De upphandlande
myndigheterna äger ensidig rätf att säga upp avtalet med minst tre (3) månaders varsel,
avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) ar.

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

Vid anbudstidens utgång 2019-03-01 hade två (2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvåirdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att i rangordning anta;
1. anbudsgivare nr 1, Aarsleff Rörteknik AB
2. anbudsgivare nr 2, NCC Sverige AB
som entreprenörer av ramavtal Infodring med avtalssârt2019-05-01.

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Eklund
ordfürande

la Saaw
protokolljusterare

''"'"r"7".^ ^f
Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 66 Dm20l9l

Arsstämm a 2019, Mälarenergi Elnät AB
Aktieägarna i Mälarenergi Elnät AB kallas till årsstämma fredagen den 22 mars2019,
kl 10.00, i Folkets hus, Köping

Vid stämman behandlas bl a arsredovisning ftir 2018.

Kommunens röstombud vid bolagets stämmor under 2019 är Ola Saaw (M) med Anna
Eriksson (S) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisningen ftir 2018 med tillhörande balans- och resultaträkningar

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet für 2018 års räkenskaper
och ftirvaltning

att godkänna ftireliggande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid stämman füreträda kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 67 Dnr 2018/

Förbu ndsstämma 2019, Västman lands Iäns I uftvå rdsförbu nd
Medlemmarna i Västmanlands läns luftvårdsfiirbund kallas till ftirbundsstämma onsdagen
den 20 mars 2019, kl 08.30, päYarai Köping

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018.

Kommunens ombud vid ftirbundets stämmor under 2019 îir Eivor valcic (S) med Ola Saaw
(M) som ersättare.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge ombudet i uppdrag

att, under ftirutsättning av revisorernas tillstyrkan, godkänna årsredovisningen med till-
hörande resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet für 2018 års
räkenskaper

att godkåinna ft)religgande ftirslag till resultatdisposition

samt att i övrigt vid stämman ftireträda kommunens intressen på bästa sätt.

Protokolljusterarnas
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Utdragsbestyrkande


