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Plats och tid

Rådhuset, Köping,

ßeslutande

Elizabeth Salomonsson (S)
Roger Eklund (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Ovrigø deltagande

Sara Schelin

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
VA-chef, $ 176
social-och arbetsmarknadschef, $ 179
verksamhetsutvecklare, $ 179
upphandlare, VMKF, $ 181
upphandlare, VMKF, $ 182
kulturskolan, $ 182
kommunsekreterare

10.00-11.45

Christer Nordling
Jan Häggkvist
Elin Granberg
David Schanzer-Larsen
Caroline Evenbom
Ida Carstedt
Christer Öberg
Anders Olsson
Kajsa Landström

Paragraf 176- 182

Roger Eklund

Justerare

Köping, Rådhuset. 2019- 0b " l8

Justeríngens tíd och
plats

Underskrìfter
Selcreterare

d-**#r*=**
Landström

Ordförande

Justerande

Eklund
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lnformation om vatten- och avloppsverksamheten
Tekniska kontoret informerar om VA-verksamheten vid sammanträdet.
Lagar som styr:

-

Enskilt

Miljöbalken
Plan- ochbygglagen
Lag om allmänna vattentjåinster

-

enskilt gemensamt

-

allmänt VA

Lag om allmänna vattentjänster - allmän VA-anläggning:
- geografiskt avgränsat område
- prejudicerande: ca 20 hus
- alla är med och betalar ftir utbyggnad
- inkopplings ka ske där det finns vatten in
- ÖP och VA-plan

Norr Mälarstrand
Anläggningsavgift - fram till tomtgräns
Kostnad: 195 000 kr - 379 000 kr
Förslag i pågående utredning:
"Kommunen ska utreda om det finns en möjlighet attpä affiat sätt än med en allmän
VA-anläggning uppnå motsvarande skydd ftir människors hälsa och miljö".
---+

Den utredningen

åir

redan gjord ftir Norr Mälarstrand

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokol ljustg¡a¡óas sign

wtp

Utdragsbestyrkande

-

finns ingen annan möjlighet.
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Upphandlingsärende; leverantör av

1l personbilar, Fordon

B

Köpings kommun har upphandlat elva (11) nya personbilar, enligt kategorisering av SKL
Kommentus Inköpscentral s ramavtal "Fordon 20 I 8" .
Upphandling har genomftirts som en ftlrnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Fordon 2018", i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgang den 2018-06-03 hade ett (1) anbud inkommit.
Prövning och utvärdering av avropssvaret har genomfiirts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att

anTa

Möller Bil som leverantör av elva (11) st nya personbilar.

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen leverantör
samt att ftirklara paragrafen omedelbart justerad

Salomonsson

Protokol

srgn

Eklund
protokolljusterare

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bidrag till Rally-SM 2019, Kolsva Motorsällskap
Kolsva MS ska återigen affangera en deltävling i Rally-SM med koncentration kring
Köping och söker som tidigare år ett bidrag till anangemanget på 100 000 kronor for att
användas

-

till:

framställning och tryckning av rall¡s roadbook och kartor
kostnader ftir start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget
att täcka kostnader för kommunens olika ft)rvaltningar
reklam für arrangemanget
rikstäckandewebbradio

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och ställer sig positiva till ansökan om
bidrag och överlämnar åirendet

till kommunstyrelsen.

Föreningen har vid ett flertal tidigare tillfÌillen fått kommunalt stöd für genomförande av
liknande affangemang. Senast 2017 beslutade kommunstyrelsen att lämna stöd till
anangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna stöd till anangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor
att stödet utgår i form av att kommunen medverkar till tryckning av roadbook och kartor,
kostnader für start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget, till att täcka kostnader
för kommunens olika ftirvaltningar, till reklam für arrangemanget samt till rikstäckande
webbradio

samt att medel für ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag ftjr oförutsedda behov i
årets budget.

Protokollj

*"wi

ign

re

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av Program för flyktingmottagning och integration 2015-2019
Social- och arbetsmarknad redogör
Integrationsprocessen:

ñr

uppftiljningen vid sammanträdet.

- mötet
- boendet
- arbetsgivarrollen
- sprfüpraktik
- arbete
- utbildningllärande
- aktiv fritid

Information om hur kommunens olika ftrvaltning bidrar
Integrations grupp :

I

representant/fü rvaltning +

till

KBAB

20r6

2015
Svenska flor akademiker
Medborgarcermonier
Språkvän
V/orkshop, civilsamhället
Flyktingvåg,95 ensamkommande barn/unga

integrationsprocessen.

Gränskontroller
Bosättningslag
TillfÌillig begränsning av
möjlighet att få uppehålls-

20t7
Kommunrevision
Integrationsprojekt
Informationsfolder

tilltand
Integrationsfrämj ande proekt/extra statsbidrag

j

2019
Begränsningslag
Nya kommunala mål

201 8

Snabbspår
2:a chans till uppehållstillstånd genom gymnasiestudier

Utvecklingsområden 2019 fföw altning:
Kultur- och folkhälsa
Folkhälsa
Flickor och kvinnor
IT-hjälp

Social- och arbetsmarknad
Kvinna in i Sverige
Boskola
Studiespår Ung Kompetens

-

Integrationsprogram 2020
?
---+ integreras i kommunens övergripande mål !?

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollj

Utdragsbestyrkande
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Kors löt-Rya vägsamfäl I ig het, kom m u nens representant
Köpings kommun representeras i Korslöt-Rya vägsamfìillighet av en tjänsteman från
tekniska kontoret. Då kommunens nuvarande representant, Ann Jannerman, har avslutat
sin anställning, bör ny representant utses.
Tekniska kontoret ftjreslår att gatu- och parkchef Joshua Bender utses
representant i Korslöt-Rya vägsamftillighet.

till kommunens

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att utse Joshua Bender till kommunens representant i Korslöt-Rya vägsamftillighet.

slgn

@

Utdragsbestyrkande
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Upphandlingsärende; yrkeskläder och skor
Köpings kommun har, tillsammans med kommunerna Arboga, Askersund, Degerfors,
Hallsberg, Hällefors, Kumla, Laxà, Lekeberg, Ljusnarsberg och Örebro samt
Samhällsbyggnadsftirbundet Bergslagen, Sydnärkes utbildningsfrirbund och Örebro
bostäder upphandlat yrkeskläder och skor. Upphandlingen har administrerats av Örebro
kommun.
Upphandling har genomförts genom öppet fürfarande enligt lagen om offentlig
upphandling.

Vid anbudstidens utgång den 2019-05-21hade fem (5) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta:
Produktomúde 2: Arbetskläder, mjuka, ftirdelat på två undergrupper;
- Vård och omsorg samt lokalvård
- Almedahls Alingsås AB
- Måltidspersonal
- Almedahls Alingsås AB
Produktområde 3: Arbetsskor,

mjuka

- Procurator AB

att uppdra till kommunchef att teckna avtal med antagna leverantörer
samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad

Salomonsson
ordfürande

erotokotuustefflas

srgn

lljusterare

Utdragsbestyrkande
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Upphandlingsärende; ljud, ljus, scen och eventserv¡ce
Köpings kommun har upphandlat ett ljud, ljus, scen och eventservice från och med
a'r,talsundertecknande med en avtalstid om 4 är från avtalets ikrafttradande. Vid
a'r,talsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan ftiregående uppsägning.
Den upphandlande myndigheten äger ensidig r'att aft säga upp avtalet med minst tre (3)
månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.
Upphandling har genomförts genom öppet ftirfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 201 6:1 145.

Vid anbudstidens utgång den 2019-04-02hade fem (5) anbud inkommit.
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomfürts.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Musikevent Hoxell AB som leverantörer avseende ljud, ljus, scen och eventservice
från och med avtalstecknande med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande
att uppdra till kommunchef att teckna avtal med antagen leverantör
samt att ftjrklara paragrafen omedelbart justerad.

Salomonsson

Eklund
usterare

Protokolljuste rárnas sign

þt

Utdragsbestyrkande

I
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