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Datum

20r9-03-04

I (1)

Kommunfullmäktige

Gemensam alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad
samverkan i Västra Mälardalen
Social- och arbetsmarknadsftirvaltningen har fatt i uppdrag att utreda
ftirutsättnin gama ftir en kommungemensam alkoholhandläggning i Köping,
Arboga och Kungsör baserad på avtalssamverkan. Social- och
arbetsmarknadsnämnden beslutade på sammantradet2T februari 2019 att
godkänna samverkansavtalet om gemensam alkoholhandläggning under
ftirutsättning att kommunfullmäktige godkänner de füreslagna taxorna samt att
motsvarande beslutsorgan i Arboga och Kungsörs kommuner beslutar likaledes.

Härmed översände s protokoll sut dr ag pã so cial- o ch arbetsmarknadsnämndens
beslut den27 februari $ 21;

att till kommunfullmäktige ftireslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter for
ärenden om serveringstill stand enli gt alkohollage n (20 I 0 : I 622).

Protokollsutdrag samt utredning biläggs

KÖPTNGS KOMMLIN
Social- och arbetsmarknadsnåimnden

Schanzer-Larsen
Förvaltningschef
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon Fax
0221-254 13

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

Org. nr
212000-2114Nibblesbackev 17 0221-250 00
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Datum

2019-02-27
Social- och arbetsmarknadsnämnden

sAN $ 21

Au$27 Dnr SAN 2019121

Gemensam alkoholhandläggning inom ramen fär ftirdjupad samverkan i Västra
Mälardalen

Förvaltningen har fått i uppdragaft utreda förutsättningama ftir en kommungemensam

alkoholhandläggning i Köping, Arboga och Kungsör baserad på avtalssamverkan.

Utredningens fokus har varit handläggning och tillsyn av serveringstillstand enligt
8 kap. alkohollagen (2010:1622). Arendehantering om detaljhandel (folköl) har inte

varit foremål ffir utredningen.

Till utredningen finns ft)rslag till samverkansavtal om gemensam

alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer ftir alkoholservering, taxor och

delegationsordning, bilagt.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna samverkansavtalet om gemensam alkoholhandläggning enligt
utredningens ftirslag samt att ge fürvaltningschef David Schanzer-Larsen i uppdrag att

teckna avtalet. Beslutet gäller under ftlrutsättning att kommunfullmäktige godkänner

ft)reslagna taxor samt att motsvarande beslutsorgan i Arboga och Kungsörs kommuner

beslutar likaledes, samt

att komplettera det administrativa stödet AlkT med tilläggsmodulerna for e-tjänster

och tillsyns-app samt att ge alkoholhandläggare Robert Koivunen i uppdrag att teckna

avtalet, samt

att till kommunfullmäktige füreslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter ftir ärenden

om serveringstill stånd enligt alkohollag en (20 I 0 :l 622).

Exp. till: Kommunfullmäktige
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Diariet

Protokollj usterarnas sign Utdragsbestyrkande

ö-rffi
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Social& Arbetsmarknad
Robert Koivunen, Alkoholhandläggare
0221-258 04
robert. koivunen@koping. se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-02-08

| (2)

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag om gemensam alkoholhandläggning inom ramen
för fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Den 31 augusti 2016 tecknades en avsiktsftirklaring ftir ett ftirdjupat samarbete

mellan Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Bakgrunden har varit en

politisk enighet om att ytterligare samverkan behövs ftir att kommunerna ska klara
sina framtida uppdrag och fa skattemedlen att räcka till mer. Ytterligare
vägledande principer für arbetet är bl.a. medborgarperspektiv och skalfürdelar.

Inom ramen ftr ftirdjupad samverkan har ett flertal av social$åinstens

ansvarsområden utretts, bl.a. har en utredning om ftirutsättningarna für en

gemensam alkoholhandläggning i Västra Mälardalen genomförts under 2018.

Utredningens fokus har varit handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt
8 kap. alkohollagen (2010:1622), AL. Ärendehantering om detaljhandel (folköl)
har inte varit füremål ftir utredningen.

I utredningen lämnas ftirslag som innebär vissa investeringar, dessa anses

motiverade genom effektiviseringar i minskat administrativt arbete, kortare

beslutsvägar och en ökad servicegrad till tillstandshavarna.

Förslagen i korthet:

- Administrativt stöd ftir handläggaren (AlkT). Kungsör och Arboga
inhämtar licenser ftir handläggarstödet och inkorporeras i Köpings
installation. Diarieftiring och ärendehantering sköts från samma plats für
alla tre kommuner och ärenden arkiveras digitalt i systemet.

- Digitaliserad ansökningsprocess. Enligt ftirslaget möjliggörs digital
ansökan via kommunens hemsida, vilket innebär ökad tillg¿inglighet och
service.

- Digitaliserad tillsyn. En tillsynsapplikation köps in vilket möjliggör ökad
diskretion vid tillsynsbesök på serveringsställen. Detta fürväntas vara
uppskattat av tillstandshavarna och minska det administrativa arbetet

kopplat till tillsyn.

- Gemensamma riktlinjer samt taxor bidrar till en ökad enhetlighet och
ftirutsebarhet över kommungränsema. Innebär också ett ökat fürtroende
ftr likabehandlingsprincipen som ska prägla arbetet.

.t

Y Verksamhetsstöd
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-254 13

Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr
www.koping.se 991-1215 212000-2114
social.arbetsmarknad@koping.se
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- Gemensam delegationsordning. Föreslagen delegationsordning innebär
kortare beslutsvägar och därmed minskad handläggningstid och ökad
service till sökande/tillståndsh av ate.

Organisatoriskt ftjreslås att alkoholhandläggningen hanteras av Köpings kommun.
Idag sköts alkoholhandläggningen i Köping och Kungsör av social- och
arbetsmarknadsftirvaltningen i Köping. Förslaget är att Köping fortsatt ansvarar

ñr det praktiska arbetet och att åirenden i Arboga infürlivas i det befintliga
samarbetet.

För utredningen har det inte varit aktuellt med en utökning av antalet tjänster ftir
samverkan. Förslagen i utredningen har utöver nämnda vinster därftir haft som
syfte att underlätta ärendehanteringen.

Till utredningen finns ftirslag till samverkansavtal om gemensam

alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer ftir alkoholservering, taxor och
delegationsordning, bilagt.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Köpings kommun ftireslås besluta:

att godkänna samverkansavtal om gemensam alkoholhandläggning enligt
utredningens fürslag samt att ge ft)rvaltningschef David Schanzer-Larsen i
uppdrag att teckna avtalet. Beslutet gäller under fürutsättning att
kommunfullmäktige godkänner füreslagna taxor samt att motsvarande
beslutsorgan i Arboga och Kungsörs kommuner beslutar likaledes.

att komplettera det administrativa stödet AlkT med tilläggsmodulerna für e-

tjänster och tillsyns-app samt att ge alkoholhandläggare Robert Koivunen i
uppdrag att teckna avtalet.

att till kommunfullmäktige ftireslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter ftir
ärenden om serveringstill stånd enli gt alkoho llage n (20 | 0 :l 622).

Social & Arbetsmarknad - Verksamhetsstöd
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Komm u n led n i n gsförvaltn i n gen

Uppföljning internkontrollpla n 2018

SAMMANSTÄLLNING AV
UPPFÖLJNING
Beslutad datum Beslutad av

Process

Styrning & kontroll

c
.t

ä
Y

Delvis

Ja

Ja

Översyn av ärendegången för
framtagande av styrande
dokument och ansvar gällande
dokumentansvarig.

Kontrollen genomförs centralt

Kontrollen genomförs centralt

Kontrollen genomförs centralt

Skapandet av rutin och
efterlevnaden av denna. Möte
med de ansvariga.

Pågår

Pågår

Klar

Ja

neJ

Ja

Ja

Ja

Nej

Jâ

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontroll om användningen av sociala
medier följer riktlinjerna beträffande
radering

Kontroll om kommunens riktlinjer ftiljs

Kontroll av att delegationsbeslut följs
och anmäls till nämnd.

Kontroll av efterlevnaden och
ärendegången gällande policys och
riktlinje genom att kontrollera
nuvarande riktlinje utifrån styrande
dokument.

Kontroll och uppfoljning av
attestfôrteckning

Kontroll om policyn ftiljs upp arligen
samt hur efterlevnaden foljs upp

Stickprovskontroll om inkommen och
utgående e-post registreras

Kommungemensamma

Resepolicy

Diarieftiring

Användning av sociala
medier

Likabehandl ingsarbetet

Stadskansliet

Delegation-kontroll om
anmälan sker och
riskbedömning görs
avseende om beslut ?ir

heltäckande

Styrande dokument-
kontroll om policys och
riktlinjer åir aktuella och
uppdateras enligt rutin.

Attestrutin-kontroll om
attestftirteckning
uppdateras vid ftiråindring.

Granskningsområde/ Granskningsomrade/Kontrollmoment

Rutin/process
Kontroll
genomförd

Avvikelse Atgärds-
status

Kommentarer till avvikelse
/atgärdsstatus

Fungerar
Kontrollmetoden

ändrat: 201 9-03-0707
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Underlag för upphandlingsbeslut gällande:

Upphandling av ramavtal infodring

Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB och
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, har genom denna upphandling upphandlat ramavtal för
senare avrop av lnfodring. Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2019-05-

01 med en avtalstid om 4 år från avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör
avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
De upphandlande myndigheterna äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3)

månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år.

Upphandlingsform

Denna upphandling har genomförts som en förenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016: 1145.

Projektorganisation

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation
för denna upphandling. Organisationen består av representanter för Köpings kommun, Arboga
kommun, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB och Västra Mälardalens Energi &
Miljö AB och Västra Mälardalens Kommunalförbund.

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

Mottagna anbud

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

Kvalificering och utvärdering av anbud
Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka

uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa:

KVALIFICERINGFAS

Steg 1: Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU

13 kap t,2och 355 uppfylls.

Steg 2: Prövning att lämnat anbud är komplett och att kvalificeringskrav
på anbudsgivare uppfylls samt samtliga "ska-krav" uppfylls.

UTVÅIRDERINGFAS

Steg 3: Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta

det anbud vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden
pris.

1. Kvalificering av anbudsgivare
I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och

avgifter samt även kontroll av anbudsgivarens ekonomiska ställning och stabilitet.

I detta steg kvalificerade sig samtl¡ga anbudsgivare och gick vidare till steg 2.
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2. Prövning av anbud
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett och att samtl¡ga ska-krav uppfylls

I detta steg kvalificerade sig samtl¡ga anbudsgivare och gick vidare till steg 3.

3. Utvärdering av anbud

I detta steg utvärderades de inkomna anbuden.
Anbuden vilka var är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris hade lämnats av, i
rangordning:

1.. Anbudsgivare L

2. Anbudsgivare 2

Slutresultat
Efter utvärdering av anbud visade det sig att det av, i rangordning, L, Anbudsgivare 1 och 2,
Anbudsgivare 2, inlämnade anbuden var de anbud vilka var ekonomisk mest fördelaktigt med
grunden pris.

Förslag till beslut
Projektorga nisationen föreslå r kom m u nstyrelsen att besl uta

att antaga i rangordníng, 1, Anbudsgivare L och 2, Anbudsgivare 2 som entreprenörer av
ramavtal lnfodring med avtalsstart 2019-05-01.

att Tekniska chefen får teckna avtal med antagna entreprenörer

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad

Christer Nordling
Teknisk chef

Bilaga 1, Utvärdering
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Mälarenergi Elnät AB

AVDELNING

DATUM BÊlECKNING

2019-03-07 Arsstämma 2019

IJfFARDARÊ

VERSION

1.0

ÐOKUMENTTYP

KallelseFöretagsledning Veronica Sjöström

Kallelse till å¡sstämma 20f g

Mälarenergi Elnät ã,8

Tid Fredagen den22 mars, kl. L0:00 och avslutas med gemensam lunch

Plats: Köping, Folkets Hus, konferenslokal Smaragden

Delges Aktieägarna

Köpings kommun
MälarenergiAB

Hallstahammars kommun Arboga kommun

Ledamöter

Erik Ödmansson

Laila Andersson

Edward Barnelius

Harry Frank

Mikael Stenås

Elizabeth Salomonsson

Karl-Erik Magnusson

Agneta lvemyr

Suppleanter

Ulrika Bird-Radolovic
Mikael Lindh

Peder Danielsson

Agneta Persson

Margaretha Humble
Mikael Gunnarsson

Kjell Persson

Niclas Widell

Mälarenergi Eln¿itAB

fackliga företrädare

Mikael Larsson, Vision

Joakim Hedmark, Svlng

Peter Hedlund, SEKO

Marcus Eriksson, SEKO

Mälarenerg¡ Elnät AB

Niklas Gunnar Tf VD

Anders Hultén
Veronica Sjöström
Torbjörn Solver

Katarina Lundquist
Jonas Rigner tillträdande VD

Tillträdande ledamöter och suppleanter efter stämman

Anders Cargerman Tony Frunk

Sigge Synnergård

Röstombud

Mats Öhgren, Arboga kommun
Rolf Hahre, Hallstahammars kommun
Ola Saaw, Köpings kommun
Staffan Jansson, Mä[arenergi AB

Revisorer

Anders Pålhed, Ernst & Young

Johan Per-Ols, Ernst & Young

Per Hedfors, Hallstahamma r

Per-Gunnar Persson, Arboga

Mälarenergi AB

Niklas Gunnar

Mia Keränen Larsson, Ernst & Young

Peter Westersund, Västerås

Ulf Höglund, Västerås

Bo Nilsson, Köping

Anmälan: OBSI För vår planering motse r vi tacksamt er anmälan senast L4 mars

Anmälan till Veronica Sjöström rfn 0221,-295 54,

1(2\

veront ca @malarenerei.se
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Målarenergi Elnåt AB

AVDELNING

Företagsledning

BETECKNINGDATUM

2019-03-07 Arsstämma 2019

UTFARDARE

Veronica Sjöström

VERSION

1.0

DOKUMENTTYP

Kallelse

Handlingar: 1. Föredragningslista

2. Årsredovisning 2018

3. Styrelsearvoden 2019

2l2l
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LUFTVATTSFORBUND

KALLELSE TrLL ocH pRocRAM rön vÄsrMANLANos r,ÄNs
r,urrvÅnosröRnuNns nönnuxossrÄnnMA DEN 20 MARS 2019.

Plats: YararNya Hamnvägen 14, Köping

08:30 - 09:00 X'ika och registrering och kaffe

09:00 - 10:00 Stämmofürhandlingar

10:00 - 10:10 Paus

10:10 - 10:30 Presentation av projektet Klimatsmart Fysisk Planering med fokus
på EDB och klimatEDB som de ftirsta stegen mot ett system ftir
luftmiljövård i länet. Projektet genomfürs i samarbete mellan
Västmanlands läns luftvårdsfÌirbundo Förbundet Agenda 2030 och
Länsstyrelsen i Västmanland. - Christina Svensson, projektledare,
och Robert Axelsson, Länsstyrelsen

10:30 - 10:50 Mälardalen Högskola informerar om kurser i luftmiljövård,
Patrik Klintenberg, MDH

10:50 - 11:00 Paus

11:00 - 12:00 Grundläggande luftmiljövård. Vad är det? Vad gör man? Hur gör
Östra Sveriges luftvårdsftirbund - Christer Johansson, SlB-analys

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Guidad tur på Yara. Tag med egna skyddskor om ni har.

Anmälan
Sista dag for anmälan är den 12 marc2019.ll4aila till: robert.axelsson@lansstyrelsen.se
Ange:

- Om ni vill delta i stämman (Ja)

- Orn ni vill delta i lunch (Jalnej) Ange allergier eller liknande!

- Om ni vill delta i rundvandring (Jalnej)

Välkomna!

Västmanlands läns luftvårdsförbund
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Dagordning fär Västmanlands Läns Luftvårdsfürbunds ftirbundsstämma 201903202019
1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning.

3. Val av mötesordftiranden och sekreterare fiir stämman

4. Val av två personer jämte ordforande att justera protokollet.

5. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning, enligt forbundets stadgar $ 4.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Föredragning av ft)rvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet ftir
styrelsens ftjr det verksamhetsår berättelsen avser.

8. Fastställanden av medlems- och undersökningsavgift for är 2019

9. Fastställande av arbetsprogram och budget for år 2019

I 0. Fastställande av ftirbundets balansräkning med medelsdisposition

I 1. Val av ordffirande ft)r forbundet intill nästa ordinarie fiirbundsstämma.

12.Yal av övriga styrelseledamöter jämte ersättare intill ordinarie ftirbundsstämma.

13. Val av en revisor jämte ersättare fi)r granskning av forbundets forvaltning och
räkenskaper nästkommande verksamhetsår.

14.Yal av valberedning om två personer,varav en sammankallande.

15. Upptagning av nya medlemmar i forbundet.

16. Tillsätta en arbetsgrupp ftir fÌirbundets utveckling

17. Föreslagen temporär modell för att fü ordning på fakfurering av medlems- och
undersökningsavgifter. Alla medlemmar blir ansvariga for att deras uppgifter är korrekta.

18. Övriga anmälda ärenden.

19. Avslutning.


