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lnformation om vatten- och avloppsverksamheten
Tekniska kontoret informerar vid sammanträdet.

Ks au ç 177 Dnr 20191

Upphandlingsärende; leverantör av 11 personbilar, Fordon B
Köpings kommun har upphandlat elva (11) nya personbilar, enligt kategorisering av SKL
Kommentus Inköpscentrals ramavtal "Fordon 20 | 8" .

Upphandling har genomfürts som en ftirnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal "Fordon 2018-, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
SFS 2016:1 145.

Vid anbudstidens utgång den 2018-06-03 hade ett (1) anbud inkommit.

Prövning och utvärdering av avropssvaret har genomftirts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta avropsgivare nr I som leverantör av elva (l 1) st nya personbilar.

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att ffirklara paragrafen omedelbart justerad

Elizabeth Salomonsson
ordftirande

Roger Eklund
protokolljusterare
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Ansökan om bidrag till Rally-SM 2019, Kolsva Motorsällskap
Kolsva MS ska återigen ¿urangera en deltävling i Rally-SM med koncentration kring
Köping och söker som tidigare år ett bidrag till arrangemanget på 100 000 kronor ftir att
användas till:

- framställning och tryckning av rallyts roadbook och kartor
- kostnader ftir start-/målramp och kringarrangemang på Stora Torget
- att täcka kostnader ftir kommunens olika fürvaltningar
- reklam für arrangemanget
- rikstäckandewebbradio

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och ställer sig positiva till ansökan om
bidrag och överlÈimnar ärendet till kommunstyrelsen.

Föreningen har vid ett flertal tidigare tillftillen fatt kommunalt strid für genomfürande av
liknande affangemang. Senast 2017 beslutade kommunstyrelsen att lämna stöd till
Íurangemanget inom en kostnadsram på maximalt 90 000 kronor.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftjreslår 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-imålramp och kringarrangemang på Stora Torget, till att täcka kostnader
für kommunens olika florvaltningar, till reklam für arrangemanget samt till rikstäckande
webbradio

samt att medel ftir åindamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag für oförutsedda behov i
årets budget.

Ks au $ 179 Dm20I9l

Uppföljning av Program för flyktingmottagning och integration
Social- och arbetsmarknad deltar vid sammanträdet och redogör ftr uppftiljningen.
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