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Ks au $ 251 Dnr20l9l

Upphandlingsärende; leverantör av kopieringspapper
Köpings kommun har, tillsammans med Arboga kommun, Kungsörs kommun och Sura-
hammars kommun, samt kommunerna i Örebro län, upphandlat ramar,tal för leveranser av
kopieringspapper.

Upphandlingen har administrerats av Örebro kommun.

Upphandlingen har genomftirts genom öppet fürfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, kapitel 6 SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgang den 2019-08-28 hade tvä(2) anbud inkommit.

Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta anbudsgivare nr 2 som leverantör for kopieringspapper

att uppdra till kommunchef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att filrklara paragrafen omedelbart justerad

Ks au ç 252 Dnr 20191

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

Förslag till beslut
Arbetsutskottet be slutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 253 Dnr 20191

Nya målen - indikatorer
Kommunledningsft)rvaltningen informerar om ärendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokolljusterarnas sign
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Ks au ç 254 Dnr 20191

Mi ljöledningssystem, fördelar/nackdelar
Miljökontoret informerar om ärendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 255 Drc 20I9|III

Rapport angående information och rådgivning till barn och unga
,A.se Ellingsen Vesper (S) och Börje Eriksson (S) har lämnat in en motion med ftirslag;
- att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 I 9 -0 4 -29 att bifalla motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-28 aft uppdra till utbildningsnlimnden samt kultur- och
folkhälsonämnden att redovisa hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning
kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Utbildningsn?imndens samt kultur- och folkhälsonämndens redovisning ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

Ks au $ 256 Dnr 20191

Ansökan om bidrag till Pingisligan 2019-2020
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi bordtennisklubb ansöker om
75 000 kronor i bidrag till Pingisligan ftir damer säsongen 201912020.

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen har behandlat åirendet och bedömer att föreningen
uppfyller villkoren ftr bidrag enligt Samverkansöverenskommelse Jör scirskilt stöd till
fõreningar.

Kultur- och folkhälsoft)rvaltningen har överlåimnat åirendet till kommunstyrelsen ftir beslut.

srgn Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bidrag till veteran-SM i orientering 2020
Köping-Kolsva Orienteringsklubb ansöker om 56 205 kronor i bidrag till Veteran-SM
den 28-30 augusti 2020.

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen har behandlat ärendet och bedömer att föreningen
uppfyller villkoren ftir bidrag enligt Samverkansöverenskommelse för scirskilt stöd till
föreningar.

Kultur- och folkhälsoförvaltningen har överlåimnat ärendet till kommunstyrelsen ftir beslut.

Ks au $ 258 Drr 20l9lll3

Medgivande om att VafabMiljö kommunalförbund får representera
medlemskommunerna
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett fttrtydligat producentansvar för insamling av
ftirpackningar och returpapper fran bostadsfastigheter. De nya regelverken om fürpack-
ningsavfall och returpapper började gälla den 1 januari 2019.

I fürordningen är det bestämt att det från och med den 1 april 2025 skavara fastighetsnära
insamling (FNI) fran samtliga bostadsfastigheter i Sverige.

I samband med att FNl-lösningama inftirs ska de organinsationer som representerar
producenterna genomftira samråd med alla kommuner.

Då regeringens beslut om de nya ftirordningarna tillkommit efter bildandet av VafabMiljö
kommunalftirbund innehåller Förbundsordningen ingen uttrycklig reglering av huruvida
ansvaret für en sådan uppgift överftirts på ftirbundet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att Köpings kommun härmed ger sitt medgivande till att VafabMiljö kommunalftlrbund
har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer att genomftiras med
anledning av fiirändringarna i producentansvarsftirordningarna för ftirpackningar och
tidningar.

Ks au $ 159 Dnr20l9l

Delegations ra pport, sam häl Isbyg g nadsförva ltn i n gens markenhet
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftirvaltningens
markenhet under augusti och september 2019 ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet be slutar

att notera rapporten till protokollet.

Protokolljusterarnas srgn Utdragsbestyrkande


