
375t

Underlag för Beslut

Upphandling av kopieringspapper

I Upphandlingens omfattning
Upphandlingen har gjorts ftir kommunema i KAKS samverkan och
kommunerna i Örebro län. Upphandlingen har administrerats av Örebro
kommuns Upphandlingsenhet.
Upphandlingen avser ramavtal ftir leveranser av kopieringspapper till
samtliga deltagande kommuner.

2 Arbetsgrupp
Anbudsunderlaget har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av
upphandlare, sakkunniga från upphandlande kommuner och
hållbarhetssamordnare.

3 Upphandlingsförfarandet
Upphandlingen har genomfürts som en öppen upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling kapitel 6, SFS 2016:1145.

4 öppnande av anbuden
Anbuden öppnades 2019-09-12 vid en ftirrättning som Lena Ljungsten och
Morgan Rolfsson, Örebro kommun, har deltagit i. Anbuden har dåirefter
redovisats i en ftineckning, som bestyrkts av de nyss nämnda personerna.

5 lnkomna anbud
Vid anbudstidens utgång hade2 anbud inkommit.

6 Kompletter¡ngar och åtgärder för nollställning
Under anbuds- och utvärderingstiden har kompletterande upplysningar som
svar på frågor och fiirtydliganden lämnats. Alla kompletterande
upplysningar har avgivits skriftligen i Tendsign.

7 Kvalificering av anbud
Samtliga inkomna anbud kvalificerades für utvåirdering.

I Anbudsutvärdering
Anbud har utvärderats i enlighet med fiirfrågningsunderlagets kapitel l.l.l4
Anbudsprövning & utvärdering. Prövning av anbud har skett enligt
principen ekonomiskt mest fürdelaktiga anbud.

I Avtalsspärr
Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut
inträder en avtalsspärr under 10

dagar där myndigheten inte får teckna avtal.



l0 Förslag till beslut
Arbetsgruppen ftireslår kommunstyrelsen att besluta:

att arÍagaAnbudsgivaÍe ff 2 som leverantör ftir kopieringspapper

att Kommunchefen frr teckna avtal med antagen leverantör

samt att ftirklara paragrafen som omedelbart justerad

Sara Schelin
Kommunchef

Bilaga I Utvärdering



KOPINGS KOMMUN
MISSIV

Datum

20t9-09-20
3 711Vår b;

2019,

Barn & Utbildning
Torkel Nilson, förvaltningschef
0221-256 11

torkel. nilson@koping.se

Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion om hur information och rådgivning
gällande livsstil, hälsa och sexualitet ges t¡ll barn och unga
Socialdemokraterna har inlämnat en motion till kommunfullmäktige i Köping
med rubricerad skrivning.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-08-28, $ 60 och beslutade då

att ställa sig bakom fiirslaget till yttrande angående motionen om hur information
och rådgivning gällande livsstil, hälsa och sexualitet ges till barn och unga

Följ ande handlingar bifo gas :

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden

Yttrande

För utbildningsnämnden

Torkel Nilson

U Förvaltningschef

,E

ordf.

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

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

Org. nr
212000-2114



KÖPINGS KOMMUN

Utbildningsnämnden

UTDRAG
SAM MANTNAOESPNOTOKOLL
Datum

2019-08-28

5 (8)

+

Un$60 Dnr 201911286

Yttrande gällande mot¡on om hur information och rådgivning gällande
livsstil, hälsa och sexualitet ges till barn och unga

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom yttrandet

Protokolljusteramas sign Utdragsbestyrkande
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ml KoPtNcs KOMMUN
TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-08-t2
Vår beleckning

2019/1287

1 (2)

Utbi ldn ingsförva ltn ingen
Helen Hammarlund, Utvecklingsledare grundskolan
0221-25523
helen. hammarlund@koping.se

Utbildningsnämnden

Yttrande gällande motion om hur information och
rådgivning gällande livsstil, hälsa och sexualitet ges t¡l¡
barn och unga

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat utbildningsnämnden att yttra sig
över motionen från socialdemokratema "Angående information och rådgivning
till barn och unga".

Utbildningsnämndens yttrande
Ungdomar/elever i Köpings kommun fär både information och rådgivning om
livsstil, häisa och sexualitet.

För grundskolans del så ingår undervisning om alkohol, droger, doping samt sex-
och samlevnad i den ordinarie undervisningen i biologi, kemi, samhällskunskap,
hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa.

Inom de olika skolåimnena berörs även frågoma utifrån olika perspektiv och på
olika sätt, exempelvis i ämnena svenska och engelska, där elevema arbetar med
litteratur som tar upp nonner och identitet.

Skoloma har även särskilda temaveckor inom hälsa, kärlek och livsfrågor.
Eleverna får även utbildning i nätetik av skolan.

Elevhälsan arbetar dessutom med dessa frågor under lektionstid, t.ex. samtal om
kropp och pubertet under mellanstadiet. Skolsköterska, kurator och fritidsledare
berör även de ofta dessa frågor i sitt dagliga arbete med elevema, enskilt eller i
grupp. Alla elever har enskilda hälsosamtal med skolsköterskan i åk 8.

Skolorna i Köpings kommun deltar även i programmet YAM ( Youth aware of
mental health) fiir åk 7 och 8, som är en hälsofrämjande och preventiv insats med
syftet att forbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar.

Ungdomsmottagningen har öppen mottagning och alla elever i ak 8 gör ett
obligatoriskt besök där. Personal från ungdomsmottagningen besöker även
skolornas uppehållsrum. Uppehållsrummen har också aktiviteter som rörelse och
gemenskap som främjar hälsan.

P

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
4221-250 00

Fax
0221-256 02

Webbptâts och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1 21 5
utbildning@koping.se

Org. nr
212040-2114
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Helén Hammarlund

Utvecklingsledare grundskolan

2 (2)
Datum

2019-08-t2

Under gymnasietiden fortsätter insatserna med information och rådgivning inom
livsstil, hälsa och scxualitet. Alla elever i gymnasiet far en ftirelåisning om
sexualitet med tillhörande samtal. Alla elever har också enskilt samtal med
skolsköterska. Elevhälsan finns även under gymnasietiden tillgänglig tör elevema
fiir en möjlighet till enskild information och rådgivning.

Inom de olika skolämnena exempelvis svenska, naturskunskap och religion berörs
frågorna utifrån de krav som ställs i de respektive kursplanema. Utöver detta
anordnas det även temaveckor om kärlek.

Förslag till beslut
att ställa sig bakom ftirvaltningens yttrande som svar på motionen

Utbildningsfärvaitnin gen

Vâr beteckn¡ng

2019/1287

Torkel Nilson

Skolchef

Utbild ningsförvaltni ngen -
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E KOPINCS KOMMUN

Kultur- och folkhälsonämnden
Anneli Stray, Förvaltningssekreterare
0221-256 53
kulturfolkhalsa@koping.se

MISSIV

Datum

20t9-t0-07

Förvaltningschef

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen

Vår beteckning

KFN 20191194
Er beteckning

KS 20r 9llrt

Kommunstyrelsen

Yttrande över mot¡on, information och rådgivning t¡ll barn
och unga
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-05-28 $ 163 att uppdra till
utbildningsnåimnden och kultur- och folkhälsonämnden att redovisa hur ungdomar
får möjlighet till information och rådgivning kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen lämnar ftlrslag till yttrande över motionen.
Yttrandet beskriver hur forvaltningens barn- och ungdomsenhet på olika sätt
arbetar med information och rådgivning kring livsstil, hälsa och sexualitet.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar tisdag 24 september 2019 att godkåinna

över motionen information och till barn och unga.

J

Kultur- och folkhälsonämnden

Bilagor

Protokollsutdrag KFN 2019-09-24 ç 79

Tjänsteskrivelse

Motion (S)

j
d

.s

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

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

Org. nr
2',t2000-2114Barnhemsgatan 2
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Kultur- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-09-24

KFN S 79
AUS67 Arendenummer KFN 20191 194

Yttrande över mot¡on, information och rådgivning t¡ll barn
och unga
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 28 maj 2019 $ 163 att uppdra till
utbildningsnämnden samt kultur- och folkhälsonämnden att redovisa hur
ungdomar far möjlighet till information och rådgivning kring livsstil, hälsa
och sexualitet.

Kultur- och folkhälsofürvaltningen lämnar ftrslag till yttrande över motionen
information och rådgivning till barn och unga. Yttrandet beskriver hur barn- och
ungdomsenheten på olika sätt arbetar med information och rådgivning kring
livsstil, hälsa och sexualitet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-10 $ 67
'ljänsteskrivelse

Motion (S)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet ftireslå kultur- och
folkhälsonämnden besluta
att godkänna yttrandet över motionen information och rådgivning till
barn och unga.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden

att godkänna yttrandet över motionen information och rådgivning till
barn och unga.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enheten för barn och ungdom

Protokollju sterarnas s tgn Utdragsbestyrkande



+ KOPINGS KOMMUN

Kultur- och folkhälsoförvaltningen
Pernilla Einan, Enhetschef barn- och ungdomsenheten
0221-256 51,070-316 78 41
pernilla.einan@koping.se

Barn & Unga

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t9-07-r8

1 (1)

lnformation och rådgivning kring livsstil, hälsa och
sexual¡tet
De barn och ungdomar som på olika sätt kommer i kontakt med de aktiviteter som
vi genomftir inom barn- och ungdomsenheten får på olika sätt information,
hälsofrämjande samtal och kan delta i olika värderingsövningar,ta del av
kulturinslag med efterñljande samtal, delta i gruppverksamheter och aktiviteter
som på olika sätt berör frågor om livsstil, hälsa och sexualitet. Olika temaveckor
genomftirs med hälsa, trygghet, barnkonventionen, kärlek mm. Ungdomar får
själva vara med och påverka innehållet i veckorna och gärna delta aktivt i
genomfürandet.

Att fånga, begripa och beskriva livet är inte lätt. Men i fritidsgårdens öppna
verksamhet har vi ofta många bra samtal om just livet. Vi ser att ungdomar har ett
behov att spegla sig i vuxna. Fråga, provocera, diskutera och lyssna ftir att skapa
sig egna sanna bilder. Därftir är det också viktigt att de ledare som arbetar i
verksamheten är stabila vuxna, med goda värderingar.

Vi ser det som en viktig uppgift att få ungdomar att växa och känna framtidstro.
Hopp, glädje och optimism är viktiga känslor für motivation. När vi i personalen
arbetar med grupper och enskilda jobbar vi för att hitta friskfaktorer att bygga på.

Vi vill göra skillnad genom att prata om aktuella händelser och ungdomsfenomen,
fa ungdomar att stanna upp och reflektera. Stärka sin självkänsla och sitt
självftirtroende für att växa och begripa at| allahar en viktig plats i ett samhälle.

I våra verksamheter når vi dessvärre inte alla. Ibland samverkar vi med skolan i
olika aktiviteter, där enheten far ta plats och på så sätt når vi då flera.

Pernilla Einan

Enhetschef Barn och ungdomsenheten

q
d

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku lturfritidsnamnden@kopin g.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2





KOPINGS KOMMUN

Kultur- och folkhälsonämnden
Anneli Stray, Förvaltningssekreterare
0221-256 53
kulturfolkhalsa@koping.se

Kultur- och folkhälsonämnden

MISSIV

Datum

20t9-10-07

Förvaltningschef

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen

3 716

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag t¡ll Pingisligan 2019-2020
Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi bordtennisklubb ansöker
om 75 000 kronor för bidrag till Pingisligan für damer säsong 201912020.

Kultur- och folkhälsofürvaltningen har behandlat ärendet och bedömer att
ftireningen uppfyller villkoren ftr bidrag enligt Samverkansöverenskommels e

för sdrskilt srcd till ftreningar godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-19 $ 159. Beslutande fiör samverkansöverenskommelser är
kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar tisdag 24 september 2019 att överlämna
ärendet till für beslut.

Bilagor

Protokollsutdrag KFN 2019-09-24 5 74

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Köpings BTK Dam/Team Mälarenergi BTK

Y

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku lturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2 0221-250 00 0221-250 50
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Kultur- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-09-24

+

KFN S 74
AUS63 Arendenummer KFN 20191227

Ansökan om bidrag t¡ll Pingisligan 2019-2020 från Köpings
bordtennisklubb dam
KBTK Köpings bordtennisklubb dam/Team Mälarenergi BTK bordtennisklubb
ansöker om75 000 kronor för bidrag till Pingisligan für damer säsong 201912020

Sammanfattn ing av ärendet
Förvaltningen har handlagt ansökan och bedömer att föreningen uppfyller
villkoren ftir bidrag enligt Samverkansöverenskommelse för scirskilt stöd till
föreningar, godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19 $ 159.
Pengar ftlr särskilt stöd finns inte i anslaget ftir ftireningsbidrag. Beslutande för
samverkansöverenskommelser är kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-10 $ 63
Tjänsteskrivelse
I ärendet har ett barnperspektiv beaktats
Ansökan från Köpings BTK Dam/Team Mälarenergi BTK

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen ftir beslut.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enheten för föreningsstöd

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
e
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Kultur- och folkhälsoförvaltningen
Suzana Macuh, Föreningskonsulent
0221-256 71,073-699 60 11

suzana.macuh@koping.se

TJANSTESKRlVELSE
Dâtum

2019-08-13

I (1)

Vår beteckning

KFN 20191227

Ansökan om bidrag Köpings bordtennisklubb dam

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen har handlagt ärendet och bedömer att ftireningen uppfyller kraven
som finns i Samverkansöverenskommelse-für särskilt stöd till füreningar men att
medel för elitstöd inte finns i anslaget ftir füreningsstöd.

Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse-ftir särskilt stöd till ftireningar daterad 2018-10-23 .

Arendet
Köpings bordtennisklubb (KBTK) ansöker om 75 000 kronor for att kunna
genomfüra en framgångsrik säsong20l9l2020 i Pingisligan für damer.

Förvaltningen ställer sig positiva till ftireningens engagemang och spel i landets
högsta serie, föreningen uppfyller kraven som finns i
Samverkansöverenskommelse - für särskilt stöd till ñreningar. Ansökan om
elitst<id ska enligt Samverkansöverenskommelsen skickas till Kommunstyrelsen
ftir beslut.

C

Anders Eriksson,
enhetschef
Kultur- och folkhälsoftirvaltningen

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats
Barnens bästa ska alltid komma i första hand. Kultur-, fritid- och folkhälsonämnden har beslutat att
ta hänsyn till ett barnperspektiv i samband med handläggningen av nämndens ärenden och att följa
barnkonventionens rekommendationer.
Har barn och ungdomars bästa beaktats i ärendet? Ja X Nej !

9
o.

.E

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25050

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku ltu rfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2
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Kultur & Friskvård

Köpings kommun

KOPINGS KOMMUN
Kultur & Fritid

2019 -08- OJ

Ðnr. wJüL/w

Angående Samverkansöverenskommelse - för särskilt stöd till föreningar

Tjä nsteutlåta nde 20L8-08-3 1".

KFN 2018/L17

KÒpings BTK Dam lTeam, fVälarenergi BTK ansol(er om ekonomiskt bidrag för att

genomföra en framgångsrik säsong 7019-2020 i Pingisligan Damer.

Laget har spelat i landets högsta serie för damlag sedan 2005 - de första under namnet Lectus/

Köpings BTK. Placeringarna har varit 3 SM-guld, 3 SM-silver, 6 SM-brons. lnformation om lagets alla

matchresultat finns i landets alla tidningar, SVT:s text-TV, artiklar och notiser finns med i rikspressen,

som regel efter SM-slutspel. Laget bevakas på ett bra sätt i socíala medier och tidningen PlNGlS.

Samtliga lagets matcher sänds frän 2078-2019 ut i Webbsändningar via SBTF och sändningarna ses

av ett stort antal från hela landet. Efter säsongen 2OL8-2019 genomfördes en utvärdering av

Upplevelseinstitut genom Peter Allvin som värderar att enbart annonsvärdet för Team Mälarenergi

BTK under den senaste säsongen uppgår till nästen 3,6 miljoner kroner.

Genomgång av Kultur och Friskvårds uppställda "syften, l<ritener och l<rav för ett

samverl<ansavta 1".

KBTK Dam / Team Mälarenergi BTK uppfyller samtliga uppställda syften, kriterier och krav i

tjänsteutlåtandet samt bidrager dessutom till att stärka kommunens ekonomi på ett högst väsentligt

sätt.

Syfte

- "Stärka kommunens attraktionskraft". Vi kan uppvisa resultat av vårt arbete genom bl.a. flytt av Rig-

et och SBTF's kansli till Köping

- "Marknadsföra Köping". Ja verkligen.

- "goda ambassadörer". Stämmer.

- "förebild för barn och ungdomar". Ordföranden har under många år även varit tränare för KBTK's

ungdomar. lngen från föreningen har figurerat i media p.g.a. dåligt ledarskap.

- "stolthet för kommunens innevånare". Resultaten på elitnívå både för laget och individuella resultat

på SVl, EM och VM talar sitt tydliga språk.



Kriterier:

- "Representationslag i högsta serien". Vi har sedan 2005 spelat í landets högsta serie. Se även

tidigare text.

- "Kulturell verksamhet". KBTK har verkat för ökat läsintresse bland unga vid hemmamatcher och

tävlingar - liknande projekt kan återupptas.

- "Evenemang". Webbsändningar av alla lagets matcher sker live (men med möjlighet att även se

matcher i repris) Pingisligan och slutspel med SM-semifinaler, SM-finaler hör till denna kategori.

Landskamper - mestadels spelar damlandslaget någon landskamp varje säsong i Köping.

Se även Upplevelseinstitutets analys av genomslagskraften i media 2OL8-2OL9. Bifogas.

Krav

- "Ambassadörer för kommunen". Gäller verkligen - se ovan.

De avgörande insatser vi gjort för att flytta Rig-et och SBTF's kansli till Köping är exempel på detta.

- "lika villkor för pojkar som för flickor". Damerna prioriteras men pojkar och herrar har goda

möjligheter till spel i KBTK.

- "plats för kommunens varumärke vid marknadsföring".

Vi har enligt tidigare avtal frän 4/tO 2016 logga på matchkläder, logga på hemsida, fri entré till
hemmamatcher och dessutom logga på barriärer, i annonser ¡ Bbl/At samt på affischer trots att
anslaget till marknadsföring har upphört

- "Demokratiska principer etc.". Vi uppfyller kravet. Vi "Går före" när det gäller att lyfta fram flickor

och kvinnor. Vi är det enda laget i landets högsta serie Pingisligan Damer bordtennis som har en

kvinnlig ordförande och d:o lagledare.

- "Förebild på evenemang och aktiviteter som anordnas av Köpings kommun". Senast deltog

lagledaren vid Nygårdsdagarna. Vi har haft ledare och spelare i ett antal skolor för att visa pingis -

detta är även en del av avtalet med Mälarenergi.

- Genomföra motprestationer som regleras i avtalet". Givetvis när vi nu fått information om

möjl ighet till en "Samverka nsöverenskommelse"



Ekonomi

fjell-Åke Waldner, sportchef på SBTF gjorde 2002 vid beslut om flytt av Rig-et till Köping från Lycksele

och Falkenberg, bedömningen att Köpings kommun genom detta beslut får ett ekonomiskt bidrag

med 10 mkr/år - absolut inte under 7-8 miljoner kronor. En kommunalekonomiskt mycket kunnig f.d.

chef har bedömt att tillskottet inte kan understiga 5 Mkr. I kalkylen ingår interkommunala bidrag,

statliga bidrag till Riksidrottsgymnasiet och relationen rörliga-fasta kostnader för tillkommande

elever. Dessutom tillkommer de effekter under 17 år som 24 Rig-elever (sedan 20L8 19 elever) har

och haft för Köping som samhälle och affärsverksamhet. Genom flytten av SBTF's kansli - en följd av

Ríg-et - och kraftfullt agerande av bl.a. VBTF's ordförande - har ett antal personer flyttat till och

mantalsskrivit sig i kommunen vilket i sin tur tillför betydande ekonomiska resurser.

Ansöka n

Köpings kommun har beviljat vårt klubbanslag för marknadsföring sedan 2007, undertecknat av Anna

Mårtensson. Avtalen har därefter förlängts av Ulf Svansbo. Vid undertecknade av avtalet 2016 fick vi

information att vi inte längre skulle få något anslag till marknadsföring och uppmanades att inte

längre ansöka - samtal med David Sancher- Larsen. Någon information om dokumentet

"Samverkansöverenskommelse - för särskilt stöd t¡ll föreningar" har inte sänts till KBTK Dam/Team

Mälarenerg¡ BTK. V¡ har därför inte kunnat ansöka före I/3 20L9.

Vi vill därför att denna ansökan handläggs snarast eftersom vi startar säsongen i september.

Vikten av dampingis på Elitnivå

I det första avtalet mellan Köpings Kommun och Svenska Bordtennisförbundet var inskrivet att

Köping skulle ha ett elitserielag (för att tilldelas RIG-et i bordtennis). Vi har uppfyllt vår del av

avtal.Det är väsentligt att Köping har ett bra lag i Pingisligan Damer - landets högsta serie - det är en

förutsättning för att -förlänga avtalen med SBTF. Det finns konkurrenter som mer än gärna tar över

Köpings roll. För att motverka detta behöver bordtennisen i Köping utvecklas och förstärkas. Denna

ansökan är ett steg i denna riktning.

Ansökan om tecknande av Samverkansöverenskommelse. Vi kommer att uppfylla de redovisade

"Syfte, kriteríer och krav" som är grund för tillstyrkan av vår ansökan och fortsätta med ovan

redovisade marknadsföring i samband med Pingisligan damer och individuellt SM samt dessutom se

till att Köpings kommuns dekalfinns med i kommande Webbsändningar.

KBTK Dam / Team Mälarenergí BTK ansöker om

75.000 :- för säsongen 2019-2020.

Köping 2s/7 20L9

_ i//
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Marie n Kicki LöwdahlGullbo

Lagledare och styrelsemedlemOrdförande
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Kultur- och folkhälsonämnden
Anneli Stray, Förvallningssekreterare
o22',t-256 53
kulturfolkhalsa@ koping.se

MISSIV

Datum

2019-10-07

Förvaltningschef

Kultur- och folkhälsoftirvaltningen

3 717

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag t¡ll Veteran SM ¡ or¡entering 2020

Köpings Kolsva Orienteringsklubb ansöker om 56 205 kronor ftir bidrag till
Veteran SM 28-30 augusti 2020.

Kultur- och folkhåilsoft)rvaltningen har behandlat ärendet och bedömer att
ftireningen uppfyller villkoren ftir bidrag enligt Sqmverknnsòverenskommelse

þr srirskilt stöd till fi)reningar godkåind av kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-19 $ 159. Beslutande für samverkansöverenskommelser är
kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar tisdag 24 september 2019 att överlämna
åirendet till für beslut.

V/

Kultur- och folkhälsonämnden

Bilagor

Protokollsutdrag KFN 2019-09-24 ç 75

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Köping Kolsva Orienteringsklubb

d

Y

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2 0221-250 00 0221-250 50



KOPINGS KOMMUN

Kultur- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-49-24

+

KFN S 75
AUS64 Ärendenummer KFN 20181218

Ansökan om bidrag t¡ll Veteran SM ¡ or¡entering 2020 från
Köping Kolsva Orienteringsklubb
Köping Kolsva Orienteringsklubb ansöker om 56 205 kronor för bidrag till
Veteran SM 28-30 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har handlagt ansökan och bedömer att ftireningen uppfyller
villkoren för bidrag enligt Samverkqnsöverenskommelse þr srirskilt stöd till
föreningar, godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19 $ 159.
Pengar frir särskilt stöd finns inte i anslaget lor ftireningsbidrag. Beslutande ftir
samverkansöverenskommelser är kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-10 $ 64
'ljåinsteskrivelse

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats
Ansökan från Köping Kolsva Orienteringsklubb

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar fü reslå kultur- och folkhälsonämnden besluta
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen ft)r beslut.

På grund av jäv deltar inte Mats Landqvist (S) i handläggningen i detta ärende.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen ft)r beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enheten för föreningsstöd

Protokolljusterarna sign Utdragsbestyrkande
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Kultur- och folkhälsoförvaltn ingen
Suzana Macuh, Föreningskonsulent
0221-256 71, 073-699 60 1 1

suzana.macuh@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2019-08-13

I (1)

Vår beteckning

KFN 20181218

Ansökan om bidrag Köping-Kolsva or¡enteringsklubb

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen har handlagt ärendet och bedömer att fiireningen uppfyller kraven
som finns i Samverkansöverenskommelse-ftir särskilt stöd till füreningar men att
medel ftir elitst<id inte finns i anslaget für ftireningsstöd.

Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse-für särskilt stöd till ft)reningar daterad 2018-10-23.

Ärendet
Köping-Kolsva orienteringsklubb (KKOK) kommer att under 28-30 augusti 2020
återigen affangera en tävling i Veteran-SM med koncentration i Kriping och
Kolsva. Tävlingen beräknas dra många besökare till vår kommun. KKOK har
redan inlett ett samarbete med andra lokala füreningar som kommer att hjälpa till
vid arrangemanget.

Vid genomftirandet av SM-tävlingen ansöker KKOK om 56 205 kronor som ska
användas till att hyra mobila toaletter, miljöstationer och kravallstaket.

Köping-Kolsva orienteringsklubb kommer att behöva hjälp från fler ftirvaltningar
och med flera praktiska saker och därftir fiireslås ett möte med berörda inom
kommunen.

Förvaltningen ställer sig positiva till ftireningens affangemang och ftireningen
uppfyller kraven som finns i Samverkansöverenskommelse - für såirskilt stöd till
ftireningar. Ansökan om elitstöd ska enligt Samverkansöverenskommelsen
skickas till unstyrelsen für beslut.

Eriksson,
enhetschef
Kultur- och folkhälsoftirvaltningen

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats
Barnens bästa ska alltid komma i första hand. Kultur-, fritid- och folkhälsonämnden har beslutat att
ta hänsyn till ett barnperspektiv i samband med handläggningen av nämndens ärenden och att följa
barnkonventionens rekommendationer.
Har barn och ungdomars bästa beaktats i ärendet? Ja E Nej n

e
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Barnhemsgatan 2

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25050

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

Org. nr
212000-2114
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Ansökan om ekonomiskt stöd och tjänster för

Arrangör:
Köping-Kolsva OK

Brovägen 15

73t 13 KOLSVA

Veteran-SM z8-3o augusti z.o2o

Köping zorg-o6-o5

Samarbetsparbrer
Köpings Kommun

zgr 85 xöPtwC

Kontakt¡lerson:
Alf Lindberg
alf.lindberelA kooins. net

o76-to 4o 96r

Köping-Kolsva Orienteringsklubb har av Svenska Orienteringsförbundet fått uppdraget att arrangera Veteran-SM zozo.
I uppgiften ingår att arrangera en sprinttävling, en medeldistanstävling samt en långdistanstãvling. Tävlingarna pågår

mellan 28.8-3o.8 zozo.

Inom orienteringen har sprint blivit en publiksport dåir utövandet sker i stadsmiljö med synbarhet för publik och en

kortare tid för tävlande. För att kunna visa detta för publik har vi för aviskt att sätta upp en publikkontroll vid
Hökartorget

I vår planering så tänker vi arrangera sprintävlingen, fredagen 28.8, i Köpings Centrum. Starten är förlagd i Gamla Stan

och bansträckningarna kommer att gå fran Gamla Stan och upp igenom Köpings centrum med mål på Stora Torget i
Köping (Arena). Målplatsen (Arenan) lir planerad att ge en bra bild av Köping, ansökan gjord och godkåind av såvåil

Polismyndigheten som Tekniska Kontoret i Köping. Mer detaljerad information, se nedan.

De två övriga tävlingarna, lördag 29.8 och söndag 3o.8, sker i Broskogen med Arena vid Körtinge. En

medeldistanstävling på lördag och långdistans på söndag. Mer detaljerad information, se nedan.

För att vi, Köping-Kolsva Orienteringsklubb skall klara av att genomföra detta stora arrangemang, så önskar vi
ekonomiskt stöd till av hyra av material samt stödfunktioner av Tekniska Kontoret i form av material, avstängningar

och support. Öwiga stora kostrader åir sanitet och renhå,llning för att uppfylla miljökrav. Dåir har vi tagit in offerter från

leverntörer för att uppfylla våra krav till båista pris. Här nedan följer en mer detaljerad information av våra behov i
samarbetet med Köpings Kommun.

SPRINTTAVLINGEN z8 augusti zozo

Parkering: Tävlingsdeltagarna från hela landet kommer att ubryttja de befintliga
parkeringsområdena som kommunen erbjuder. H¿ir ¿ir det önskvärt att kommunen kan erbjuda "fri parkering"

under fredagen z8 augusti för att undvika parkeringsböter för deltagarna. En sådan avgift skulle kunna päverka

deltagarnas uppfattning negativt ftir X<lpings Kommun.

Stora Torget: Eftersom målet kommer att vara beläget på Stora Torget så behöver vi, för att inte
äventyra deltagarnas slikerhet, stänga av Barnhemsgatan frän Torggatan till korsningen Stora Kyrkogatan från
biltrafik. Avstängningen åir mellan kl. r5.oo-zr.oo. Godkåint av TK. Hela Stora Torget kommer att utnytjas för
sprinttävlingen varför Stora Torget kommer att st¿ingas av under hela fredagen vilket innebär att all annan

a
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verksamhet inte kan ske mellan kl. o6.oo-zr.oo. Godkåint av TK. Avst¿ingningarna av berörda gator och Stora

Torget åir godkända av berörda myndigheter och polisen. (se bild z). På Stora Torget kommer vi även att sätta upp
utrustning såsom teknik för sekretariat, toaletter och öwig utrustning som behövs för tävlingen. Vi kommer även

att bygga en målfålla av kravallstaket in mot centrala delen av Torget dåir ett sekretariat i form av en mindre vagn
samt ett tlilt kommer att utgöra sjåilva tävlingssekratariatet.

För elförsörjningen av sekretariatet utnyL$ar vi kommunens befintliga eluttag på Torget.

Ett stort tåilt kommer att sättas upp för att erbjuda deltagarna och publiken på hamburgare, korv, dryck och godis

under tävlingen.

Hökartorget Alla kontrollpunkter som de tävlande skall besöka är placerade i Gamla Stan och Köpings

Centrum. För att skapa intresse och uppmåirksamhet för arrangemanget för innevånarna i kommunen, så

kommer vi att anordna en publikkontroll på Hökartorget i Köping. Den kontrollen kommer alla deltagarna att
besöka vilket gör att publiken kan se alla deltagarna innan målgång på Stora Torget. Här kommer vi att
samarbeta med en lokal företagare i form av sponsring, men även erbjuda publiken på möjligheter att köpa
hamburgare, korv och kaffe under tiden de tittar på tävlingen.

o

a ö*igt Efter avslutad tavling så beger sig deltagarna till ullvihallen för dusch omklädning.
Därefter åtekommer deltagarna till Stora Torget för resultatredovisning och prisutdelning. Tävlingen åir

avslutad ca kl. zo.oo och dárefter kommer en priscermoni att äga rum. I ansluûring till Arenan så har vi bokat
Scheelesalen för att vid behov kunna erbjuda deltagarna "första hjåilpen". Lokalen kommer även att anvåindas

om Wada, d.v.s. den kommission som gör sticþrovskontroller på deltagarna för att utesluta ev. doping. Allt
enli5 de internationella regler som gäller för all idrott.

Ett större tält av storleken 5x8 meter kommer att ståillas upp på den gråisyta som finns på Torgets

sydvåistra del för servering av hamburgare, korv, kaffe, frukt och dricka till deltagarna. Även häir behövs

elförsörjning. (se bild z för placering av t¿iltet.) Utöver vå,ra egna bokar vi två av

Kultur&Fritids tåilt för placering på Stora Torget och Hökartroget.

För deltagarnas sanitåira behov behöver vi att ståilla upp ett antal mobila toaletter på

Torgets södra del (se bild z). Eftersom vi även behöver toaletter vid
tävlingarna i Körfinge, så har en gemensam offert inhåimtats från företaget

Toabolaget MS AB på 5o.625 kr för hela arrangemanget.

N?ir det gËiller sprinttävlingen (fredag) så behöver vi tillgang till dusch herrar/damer i Ullvihallen för
deltagarna. Det innebär att Ullvihallen är avþt för annan verksamhet under tiden r5.oo-zo.oo den

28.8. zozo. OK från Kultur&Fritid.

För att bygga målfållan och avgråinsa deltagarna från vissa områden på Torget behöver vi kravallstaket

uþlacerade på Torget. (se teknisk beskrivning nedan)
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För att säkerstálla förberedelser av elförsörjning inför tävlingen samt tillgang till behörig elektriker under
tävlingen som jourberedskap vid eventuellt avbrott av elförsörjning, behöver vi en person som vi snabbt
kannåvidbehov. 

- 

.- \

Eftersom ¿ìrrangemanget har hög ambitionsnivå betråiffande miljön, så

behöver vi miljöstationer på tävlingsarenorna i form av kärl. Se mer info
under "tjåinster" från TK".
Håir har klubben förhandlat fram en offert från Vafab Miljö

MATERL{I-{NSKAFFNING OCH TJÄNSTER

Köping-Kolsva OK har tävlingsmaterial i sin ägo som vi använder vid vanliga nationella
orienteringstävlingar. Eftersom detta arrangemang är av betydligt större dignitet åin normalt, så behöver
vi komplettera en del utrustning/material specifikt för detta ändamåL Här nedan anger vi de önskemål
som vi behöver för sprinttävlingen.

INKOPS KOSTNADER/ FIYRA

. Hyra av 45 stycken mobila toaletter som avser alla 3 deltävlingarna: kostnad 5o.625 kr.
o Lån av z tåilt i storleken 3x3 meter. Finns hos Kultur&Fritid.(ingen kostnad)
. Hyra av sanitetskåirl (miljöstationer) för alla 3 deltävlingarna enligt offert fran Vafab Miljö: 3.o8o kr
. Hyra av 75 stycken kravallstaket för uppstäIlning på Stora Torget (inkluderande transport till och från

Torget) och hyra av reservkraftverk. Offert från Ramirent på z.5oo kr.
Totalt 56.2o5 kr

TJÄNSTER FnÅN rrrNrsKA KONTORET
o tillgång till elektriker för installation och jourverksamhet.
o Tekniska Kontoret ansvarar för avståingningen av Barnhemsgatan enligt överenskommelse.

SAMMANFATTNING

När det gåiller sprinttävlingen den z8 augusti så samarbetar vi med Tekniska Kontoret för att hitta bra
och miljöeffektiva lösningar för deltagarna att parkera under tävlingen.
Vi samarbetar också med Kultur&Fritid för att kordinera tävlingarna med Kommunens
komunikationsplan.

Vi kommer sjåilvklart samarbeta med lokala nåiringsidkare, speciellt vid sprinttävlingen den z8 augusti,
för informera och erþuda olika möjligheter för dem att tillgodogöra sig bra affäirsmöjligheter.
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Veteran-SM zozo beräknas få ca rooo deltagare som gör ca 3ooo starter under 3 dagar. Eftersom Köping
har ett bra geografiskt läge så kommer många av deltagarna från fråimst Svealand. Men nästan htilften
av deltagarna kommer från andra delar av Sverige vilket innebär uppskattningsvis 4oo deltagare som
behöver övernattning i Köping, hotell, vandrarhem eller liknande under z dagar. Förutom att deltagarna

$)mnar lokala leverantörer av boenden, så kommer deltagarna att konsumera mat, bensin och öwigt
under sin vistelse i Köping. Det glmnar många lokala leverantörer vilket i orienteringssammanhang är
bevisat genom det stora arrangemanget O-Ringen, det skapar en ekonomisk positiv "Win-\Min" situation
för många kommuner.

Vi hoppas att Köpings Kommun ser positvivt på denna ansökan om ekonomiskt stöd och hjåilp att
genomföra detta stora arrangemang.

Med vänlig hälsning

Leif Wadman
Tävlingsledare -Medel/ Lång

Alf Lindberg
Tävlingsledare sprint

Stora Torget som ska[[ avtysas meltan område som skarl stängas av Bild z

kt. 0ó.00-21.00 28 au g. för traf ik mettan kt. 15.00-20.00 28 au g.
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Dalum: 2019-09-30
Arende: Medgivande
Vårt dnr: 2019/0746-VKF
Handläggare: Mikael Helmin
mikael.helmin@vafabmilir¡.se
ïelefon:021-393561

Köpings kommun

Medgivande om att VafabMiljö kommunalförbund representerar med-
lemskommunerna i samband med samråd kring de nya producentan-
sva rsförord n i n garna för fö rpackn i n gar och tid n ingar

Dnr: 201910746-VKF

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett fìirtydligat producentansvar ft)r insamling av f<ir-
packningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya regelverken om förpackningsavfall och
returpapper började gälla den I januari 2019.

I ftirordningen åir det bestämt att det från och med den I april 2025 ska vara fastighetsnära in-
samling (FNI) från samtliga bostadsfastigheter i Sverige. Dessutom ftirtydligas producentemas
ekonomiska ansvar för både insamling och återvinning av ftirpackningsavfall och returpapper.

I samband med att FNl-lösningarna inÍÌirs ska de organisationer som representerar producenterna
genomföra samråd med alla kommuner om ft)ljande frågor:

. hur systemet ska organiseras och drivas
¡ hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssystem som har eller har ansökt

om tillstånd
o vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas frir verksamheten
o vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att an-

visa platser ftir insamling eller vidta andra åtgärder

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och En-
köpings kommun. De l2 medlemskommunerna har överftirt sitt renhållningsansvar enligt l5 kap
Miljöbalken till VafabMiljö. Syftet med den överÍtiringen är utveckla regional samverkan inom av-
fallsområdet och därigenom skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de miljömässiga, sam-
hällsekonomiska och juridiska laaven som ställs på den kommunala renhållningsverksamheten, i
hela regionen.

För att VafabMiljö ska kunna fullftilja det renhållningsansvar som överförts genom bildandet av
förbundet behöver förbundet nu ha samråd och dialog med de organisationer som representerar
producenterna, enligt de nya förordningarna. Eftersom regeringens beslut om de nya förordning-
ama kommit efter bildandet av kommunalförbundet innehåller Förbundsordningen ingen uttrycklig
reglering av huruvida ansvaret för en sådan uppgift överförts på förbundet,

För att undvika oldarheter och missförstånd i samband med samråden vill därför direktionen för
VafabMiijö kommunalförbund, att behörig instans i respekfive kommun ger sitt medgivande att det
överftirda renhållningsansvaret även innebär att VafabMiljö representerar medlemskommunerna i
de samråd som kommer att genomföras med producenternas organisationer.

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstat¡on, Våsterås Postad¡ess: 721 37 Våsterås

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 5'1 50 Organisationsnummer: 222000-3129

E-post: info@vafabmiljo.se Hems¡dâ: www.vafabmiljo.se
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Som en del i arbetet med samråden kommer VafabMiljö ha dialog med bland annat kommunernas
representanter i samrådsorganet samt kommunemas miljö- och planenheter. VafabMiljö kommer
att åtenapportera vad som framkommer i samband med samråden i; direktionen, medlemsrådet och
samrådsorganet.

Eftersom samråden kommer att starta under hösten och vi för närvarande inte vet när det blir aktu-
ellt fÌir vår region behöver vi medgivandet så snart som möjligt, dock senast den 30 november.

Förslag till beslut:

Köpings kommun ger härmed sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot bak-
grund av det överforda renhållningsansvaret som följer av ftirbundsordningen, har mandat
att representerar kommunen i de samråd som kommer att genomföras med anledning av
förZindringarna i producentansvarsförordningarna ftir förpackningar och tidningar.

Med vänlig hälsning
VafabMilj ö Kommunalftirbund

Carina Fåirm
Förbundsdirektör

a



De I egationsförteckn i ng
Augusti och september 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markenheten

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av

förvaltningschefen eft er vidaredelegation

Beslut from: 2019-08-01

tom: 2019-09-30

Ärendenummer Reeistrerinssdatum Ärendemenins

KS20]i9/479 2019-08-20 Överlåtelse av bostadsarrende objekt 10003, Malmön 1:37

KS 2019/388 2Ot9-O8-21 Vil lkorsändring jordbruksarrenden 40541 och 40830

KS2019/388 2OL9-O8-27 Villkorsändring jordbruksarrenden 40541 och 40830

Friköp av tomträtt Aurorafjärilen 3

Försäljning småhustomt, skogsledens förlängning Tomt nr 22,23,31 och 32 till

Dikon

Beslut

Beslut att godkänna överlåtelsen av

bostadsarrende objekt 10003

Beslut att godkänna villkorsändring av

jordbruksarrende 40830

Beslut att godkänna villkorsändring av

jordbruksarrende 40541

Beslut att godkänna friköp av tomträtt

Aurorafjärilen 3

Beslut att ge reservation av tomt 22,23,31

och 32 till Dimension Konsult AB

Beslut att ge reservation av tomt 16 till

Christoffer Dahlberg och Emelie Carlström

KS2Ot9/47O 2019-08-21

KS2OL9/525 2OL9-O9-27

KS2OL9/526 2Ot9-O9-27 Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning Tomt nr 16
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