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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kf § 218

Dnr 365/2016-253

Förlängning av bebyggelseplikt för fastigheter sålda enligt
kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2015, § 77
Från tekniska nämnden har det inkommit protokollsutdrag från sammanträdet den 2 november 2016, § 128. Sturestadens Fastighets AB har
förvärvat fastigheterna Spirean 11, 12, 13 och 14 av Arboga kommun med
krav på bebyggelseplikt inom 18 månader. Denna tidpunkt infaller den 17
december 2016. I skrivelse inkommen till tekniska förvaltningen 24
oktober 2016, önskar Sturestadens Fastighets AB att få bebyggelseplikten
förlängd till den 30 juni 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2015, § 77, om tomtpriser. I
beslutet anges att: vid nybyggnation kan tomtmark inom nu fastställda
detaljplaner försäljas till ett pris om 50 kronor kvadratmeter. Tomtpriset
föreslås gälla till och med den 31 december 2016. Byggnadsarbeten skall
vara påbörjat inom 1,5 år från att köpekontraktet är upprättat.
Tekniska nämnden föreslår att man för fastigheterna Spirean 11, 12, 13 och
14 förvärvade av Sturestadens Fastighets AB förlänger bebyggelseplikten
till den 30 juni 2017.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde framförs att
bebyggelseplikten inskriven i avtal för övrig tomtmark försåld i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2015, § 77 kan av tekniska
nämnden förlängas till totalt två år om köparen så önskar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bebyggelseplikten för fastigheterna Spirean 11, 12, 13 och 14, förvärvade av Sturestadens Fastighets AB förlängs till den 30 juni 2017.
2. Bebyggelseplikten inskriven i avtal för övrig tomtmark försåld i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2015, § 77 kan av
tekniska nämnden förlängas till totalt två år om köparen så önskar.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Sturestadens Fastighets AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 219

Dnr 426/2016-253

Tomtpriser 2017
Från tekniska nämndens sammanträde den 7 december 2016, § 145 har det
kommit in ett protokollsutdrag med förslag till tomtpriser för år 2017. Av
protokollsutdraget framgår att kommunfullmäktige beslutade vid
sammanträde den 21 maj 2015, § 77 att tomtmark inom då fastställda
detaljplaner kan försäljas till ett pris om 50 kr/m2. Tomtpriset gäller till
den 31 december 2016.
Att möjliggöra för nybyggnation är betydelsefullt bland annat för att
skapa en positiv tillväxt, möjliggöra för nyetableringar och öka kommunens arbetskraft och arbetstillfällen. Satsningen med sänkta tomtpriser har
gett positiv respons under tiden för erbjudandet.
För att ytterligare främja Arbogas utveckling och stimulera nybyggnation
föreslås tomtpriset under år 2017 vara 75 kr/m2 på tomtmark inom nu
fastställda detaljplaner i tätorterna Arboga (inkl. Säbylundsområdet och
Sätra), Medåker och Götlunda.
Anders Röhfors (M) yrkar, med stöd av Andreas Silversten (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vid nybyggnation kan tomtmark inom nu fastställda detaljplaner inom
tätorterna Arboga (inkl. Säbylundsområdet och Sätra), Medåker och
Götlunda försäljas till ett pris om 75 kr/m2.
2. Tomtpriset gäller från den 1 januari 2017 till den 31 december 2017.
3. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att köpekontrakt är upprättat.
4. Upplåtelse av tomträtt vid försäljning av tomtmark till ett pris om
75 kr/m2 medges ej.
5. En handpenning motsvarande tio procent av köpeskillingen betalas
inom 14 dagar från köpeavtalets tecknande. Resterande del av köpeskillingen erläggs vid tillträdesdatum, dock senast ett år efter avtalets
tecknande. Handpenningen återbetalas inte i det fall villkoren i
köpeavtalet ej uppfylls/byggnation ej genomförs.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 220

Dnr 62/2016-041

Anmälan av styrelsens och nämndernas mål- och
budgetdokument för år 2017-2019
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22, i samband med beslut om
Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019, att ”styrelsen och
nämnderna ska till kommunfullmäktige i december månad 2016 anmäla
måldokument och budget för år 2017”.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen om styrelsens och nämndernas mål och budget läggs till
handlingarna.

Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 221

Dnr 359/2016-106

Återtagande av renhållningsansvar från VMKFB och
överföring av renhållningsansvar till VafabMiljö
Kommunalförbund
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) fick av direktionen den 24
februari 2016 i uppdrag att anlita en oberoende konsult för att utreda om
det kvarvarande ansvaret för renhållningen fortsättningsvis ska finnas hos
VMKF eller om medlemskommunerna Kungsör, Arboga och Köping bör
återta och överföra uppdraget till VafabMiljö Kommunalförbund. Under
processen i framtagande av rapporten kom uppdraget att innebära
ytterligare ett perspektiv; medlemskommunerna går ur VafabMiljö
Kommunalförbund och samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande,
i sin helhet i VMKF (utträde ur VafabMiljö).
Rapporten framställdes under april – september 2016 och överlämnades
till direktionen i oktober 2016 för fortsatt hantering och beslut i respektive
kommun. VMKF har anlitat Miljö & Avfallsbyrån för genomförande av
utredningen.
Konsulten föreslår i rapporten att Kungsör, Arboga och Köping återtar
och överför renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö Kommunalförbund. Rekommendationen bygger på de risker konsulten ser kring ett
utträde ur VafabMiljö Kommunalförbund, exempelvis ökade kostnader
vid ett utträde, kostnader för uppbyggnad av ny organisation, svårigheter
med framtida kompetensförsörjning etc. Betydande fördelar med att
överföra hela renhållningsansvaret är VafabMiljös stordriftsfördelar. Hela
organisationen har en hög redundans och kan klara olika framtida
utmaningar bättre än en liten organisation.
Konsekvenser för VMKF och dess medlemskommuner vid ett utträde bör
förslagsvis hanteras under en övergångsperiod av max 2 år. Exempel på
konsekvenser är ett bortfall på 1,1 Mkr för del av lokaler, arbetsledning
etc, så kallade OH-kostnader för VMKF. Förlorad intäkt av slambehandling för kommunerna och kostnader för verksamhetssystem som delvis
finns kvar i kommunerna.
Nuläget
Arboga kommun är medlem i VafabMiljö Kommunalförbund. Till grund
för VafabMiljös verksamhet ligger en förbundsordning där ändamålet
med Kommunalförbundets verksamhet finns beskriven och ett konsortialavtal som reglerar medlemskommunernas gemensamma åtaganden.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2013, § 120.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Enligt förbundsordningen § 3 framgår att ändamålet med förbundet är att
för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av
frågor kring avfallshanteringen och de uppgifter rörande insamling och
behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken om inte kommunen beslutat om annat och
träffat överenskommelse med förbundet. Förbundet ska inte besluta om
renhållningstaxa eller renhållningsordning. Sådana beslut tas av
respektive medlem.
Arboga kommun har tidigare beslutat och kommit överens med
VafabMiljö Kommunalförbund om att behålla följande verksamheter inom
det kommunala renhållningsansvaret i egen regi:


Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa.



Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan

De ovan angivna verksamheterna har kommunen överlåtit till Västra
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF).
Mot bakgrund av de förändringar som sker inom avfallsområdet och den
utredning om det framtida renhållningsansvaret som VMKF genomfört
föreslås att överenskommelsen med VafabMiljö upphör att gälla. Förändringen har kommunicerats med VMKF och VafabMiljö. En plan för
överlämningen av de ovan angivna verksamheten tas fram av VafabMiljö
tillsammans med VMKF.
Enligt konsortialavtalet kap 6 förbinder sig medlemskommunerna att
samråda i frågor som rör deras relation till förbundet och dem emellan
samt samverka för att medverka till att effektiviteten i förbundets
verksamhet optimeras.
Medlemskommunerna ska samråda inom ramen för ett medlemsråd. Där
ska samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt innan respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan.
Varje medlemskommun ska utse en person från kommunstyrelsen som
representerar respektive kommun i medlemsrådet. I konsortialavtalet
finns en mer detaljerad beskrivning av medlemsrådets roll.
Utöver medlemsrådet ska ett särskilt samrådsorgan som sammanträder
minst två gånger per år inrättas. Samrådsorganet sammanträder med
kommunalförbundets ledning efter kallelse av förbundet och diskuterar
tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och
lokala avfallshanteringen. Kommunerna ska utse en representant till
samrådsorganet. Kommunernas representant bör vara den tjänsteman
inom respektive kommun som ansvarar för kontakterna med förbundet.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen avser att fatta beslut om att återta det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljöbalken och de ovan angivna verksamheterna och överlämna renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och ansvaret för de ovan angivna verksamheterna till
VafabMiljö kommunalförbund. Förändringen förväntas ske under
verksamhetsåret 2017, dock senast 2017-12-31.
2. VMKF och VafabMiljö får i uppdrag att överlämna beslutsunderlag för
åtgärder och tidplan innan slutgiltigt beslut fattas.
3. Kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i medlemsrådet
för VafabMiljö kommunalförbund.
4. Kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i samrådsorganet och som ansvarar för kontakterna med VafabMiljö kommunalförbund.
5. Kommunen får i uppdrag att tillsammans med VMKF ta fram en
omställningsplan för hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna.
6. Beslutet gäller endast om även Köpings och Kungsörs kommuner
fattar likalydande beslut.

Skickas till:
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Västra Mälardalens Kommunalförbund
VafabMiljö Kommunalförbund
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 222

Dnr 310/2016-251

Anmälan av nybyggnation projekt Ljungdahlsbacken på
fastigheten Porsen
Sturestadens Fastighets AB har den 3 november 2016 anmält projektet
Ljungdahlsbacken på fastigheten Porsen i Arboga. En nybyggnation av
28 lägenheter i ett sjuvåningshus. Anmälan görs med anledning av bolagsordning som är antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 1,
där det i § 5 framgår kommunfullmäktiges rätt att ta ställning. Bolaget
avser att återkomma angående finansieringen av projektet för anmälan till
kommunfullmäktige.
§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor:
 sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi,
som t ex upplåning och/eller medför ekonomisk risk för kommunen
eller påverkar kommunens långsiktiga strategi.
Kommunfullmäktiges möjlighet att ta ställning framgår av kommunallagen 17 § Legala villkor för helägda bolag, punkt 3.
Arboga kommunkoncern har en gemensam låneram vilket innebär att
kommunfullmäktige ska ha möjlighet att yttra sig innan upplåning sker
via hel- och delägda företag och organisationer.
Enligt uppgift har ett byggnadskreditiv tagits upp på 45 000 000 kronor
varav hälften, 22 500 000 kronor, påverkar kommunkoncernens
låneutrymme.
Kommunfullmäktiges beslut
Tackar för informationen.

Skickas till:
Sturestadens Fastighets AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 223

Dnr 370/2016-016

Revidering av krishanteringsplan
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, ska
kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till att kommuner och
landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god
förmåga att hantera krissituationer i fred.
Krishanteringsplanen ska användas när Arboga kommun riskerar att
drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse eller en samhällsstörning.
Planen kan även användas som utgångspunkt för hantering av höjd
beredskap och krig.
Krishanteringsplanen ersätter Krishanteringsplanen antagen av
kommunfullmäktige den 26 oktober 2012, § 144.
Kommunfullmäktiges beslut
Krishanteringsplanen antas och ersätter tidigare antagen krishanteringsplan.

Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-12-15

Kf § 224

Dnr 368/2016-008

Policy för kundfakturering samt krav- och inkassohantering
Ekonomikontoret har arbetat fram policy och riktlinjer för kommunens
kundfakturering och krav- och inkassoverksamhet. Även Rådhuset i
Arboga AB samt Västra Mälardalens Myndighetsförbund förväntas
besluta att följa kommunens policy och riktlinjer.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 1995, § 146, (Dnr
24/1991-007) om ”Riktlinjer för kommunens debiterings- och kravverksamhet”. Riktlinjerna har setts över och förändringar föreslås. Synpunkter
har inhämtats från kommunens förvaltningar och andra berörda.
Arboga kommun har, liksom Köping och Kungsör, avtal med inkassoföretag som handlägger fakturor som inte blivit betalda efter det att
kommunen skickat påminnelse.
Syftet med policyn och riktlinjerna är att införa tydliga och enhetliga
regler för hantering av kundfakturering och kravverksamhet i Arboga
kommun, Rådhuset i Arboga AB samt Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.
Snabbhet är viktigt när det gäller att indriva fordringar eftersom betalningsbenägenheten är högst direkt efter förfallodatum av en kundfaktura.
Om inte kundfakturan betalas på förfallodagen skickas en påminnelse ut
inom sju dagar efter förfallodatum. Betalning ska ske inom fem dagar efter
utskick av påminnelsen. Ingen påminnelseavgift tas ut av kommunen. Om
inte fakturan blir betald översänds fordran till inkassoföretaget inom 14
dagar efter att påminnelsen utskickades. Inkassoföretaget skickar
inkassokrav till kunden. Lagstadgad inkassoavgift (för närvarande 180
kronor) läggs till kapitalskulden. Betalning ska ske senast åtta dagar efter
utsänt inkassokrav. Om inkassokrav inte leder till betalning sker ansökan
om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten via inkassoföretaget senast 14 dagar efter utskickat inkassokrav.
Om bestridande av kundfakturan sker gäller andra rutiner. Det finns även
möjligheter till avstängning av leveranser om kunden inte betalar
fakturan.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 § 174 att godkänna
riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering.
Kommunstyrelsen beslutade även föreslå kommunfullmäktige besluta
följande:
Ordförandes sign.

Policy för kundfakturering samt krav- och inkassohantering godkänns.
Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

-

2016-12-15

Tidigare av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för kommunens
debiterings- och kravverksamhet” upphävs.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Policy för kundfakturering samt krav- och inkassohantering godkänns.
2. Tidigare av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för kommunens
debiterings- och kravverksamhet” upphävs.

Skickas till:
Ekonomi
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kf § 225

Dnr 378/2015-101

Svar på medborgarförslag om behov av en förskola i
kommunen som är öppen på obekväma tider
My Arvidsson och Sara Lindholm har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2015, § 152 inkommit med ett medborgarförslag om
nattdagis.
Förslagsställarna anser att Arboga kommun är i behov av en förskola som
har öppet på obekväma tider. Det finns en hel del föräldrar som är i behov
av en förskola som är öppen på obekväma tider och ensamstående föräldrar måste tacka nej till arbete på grund av att det inte finns någon
barnomsorg på kvällar, helger och nätter.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november
2015, § 198, att remitterade motionen till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde
den 13 april 2016, § 21. Av skollagen framgår att barn från och med ett års
ålder ska erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov
på grund av familjens situation i övrigt. Dock behöver förskola inte
erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större
helger. Samtidigt framgår av skollagen att kommunen ska sträva efter att
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och
familjens situation i övrigt.
I dagens samhälle finns många yrkeskategorier som inte arbetar med
traditionella kontorstider och därmed har ett behov av omsorg för barn
under så kallad obekväm tid vilket enligt skolverket är mellan 19.00 –
06.00. De flesta förfrågningarna handlar om att lämna barn på förskola
tidigt på morgonen och någon handlar om förskola för barn på
kvällar/nätter och helger. Arboga kommun har fått ett antal förfrågningar
rörande förskola på obekväm tid under de senaste åren:
2013 1 st, 2014 4 st, 2015 2 st, 2016 1 st
Behovet av barnomsorg i Arboga kommun ökar. I dagsläget är omkring
680 barn inskrivna i verksamheten. Det är drygt 100 platser fler än vad
som finns i budget. I den framtagna befolkningsprognosen framgår att
antalet barn i ålder 1-5 år kommer öka från dagens 733 till omkring 850 på
tio år.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kommunens nämnder har fått i uppdrag att beskriva hur de kan effektivisera verksamheten med 1,5 % utifrån ramtilldelning år 2016. Att under
rådande ekonomiska förhållanden utöka icke tvingande verksamhet, i
detta fall barnomsorg på obekväm arbetstid, för att därefter skära ner på
tvingande verksamhet är inte önskvärt.
Förskolans huvuduppdrag bör även fortsättningsvis vara på att alla sätt
försöka klara lagens krav på att placera barn inom fyra månader samt på
att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte införa barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 § 179 föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget på grund av det
tryck som är inom barnomsorgen och att ekonomiska medel saknas.
Kerstin Rosenkvist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att
ytterligare utreda hur behovet ser ut samt redovisa hur anmälningsprocessen går tillväga. Hur många anmälningar dras tillbaka efter kontakt
med kommunen och av vilken anledning. Finns det information på till
exempel hemsidan om hur föräldrar går till väga för att anmäla behov av
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Airi Andersson (-), Andreas Silversten (S) och Mikael Hedberg (S) yrkar
bifall till Kerstin Rosenkvists (S) återremiss.
Anders Cargerman (L) och Christian Payerl (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering är begärd och verkställs. Den som anser att ärendet ska avgöras
idag röstar ja, den som bifaller Kerstin Rosenkvists (S) återremissyrkande
röstar nej. Voteringen utfaller så att 21 ledamöter röstar ja och 17
ledamöter röstar nej. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att
återremittera ärendet som en minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda hur behovet ser ut samt
redovisa hur anmälningsprocessen går tillväga. Hur många anmälningar
dras tillbaka efter kontakt med kommunen och av vilken anledning. Finns
det information på till exempel hemsidan om hur föräldrar går till väga
för att anmäla behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Skickas till: Förslagsställaren, Barn- och utbildningsnämnden, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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ARBOGA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-2018
Sammanträde

Votering 1

15 dec 2016

Ärende

Kl.

§ 225

18:15

Ja

Justering på kommunkansliet

Avgörs idag

Datum: Onsdag

den 21

kl.

Ärende

Ja

Nej

13.00-16.30

Votering 2

Nej

december 2016
Återremiss
Ledamöter

Parti

Ersättare

Ja

Anders Röhfors

M

X

Jonna Lindman

M

X

Eva Dahlén

M

Håkan Tomasson

M

X

Elisabeth Bertö

M

X

Hans Svanqvist

M

Kristina Fogwall-Bjurström

M

X

Hans Ivarsson

C

X

Gun Järling Aspås

C

X

Kjell Wendin

KD

X

Jonas Stenzelius

KD

Karin Cladin

S

X

Ove Janse

S

X

Bert Elisson

S

Anna-Lena Rehnman

S

X

Kjell Cladin

S

X

Kerstin Rosenkvist

S

X

Kjell Persson

S

X

Lena Träff

S

X

Karl-Bertil Eklund

S

X

Susanne Andersson

S

Ola Eriksson

S

Stefan Arnoldsson

S

Agneta Bode

S

Tommy Karlsson

Nej

X

Arne Henriksson

X

Roland Magnusson

X

Mikael Hedberg

X

Lisbeth Friskman

X
X

Airi Andersson

X
X
Transport 11

13

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Votering 1
Ledamöter

Parti

Liisa Pettersson

S

X

Andreas Silversten

S

X

Dan Avdic Karlsson

V

X

Inga-Lill Frössman

V

X

Christian Payerl

MP

X

Agneta Lambert-Meuller

MP

Carl-Erik Almskoug

Opa

X

Anders Cargermn

FP

X

Marianne Samuelsson

FP

X

Ingemar Johansson

FP

X

Tony Pehrsson

SD

X

Pasi Ahlgren

SD

-

-

SD

-

-

SD

-

Joakim Rönnberg

S

Anders Bjurström

M

Mats Öhgren

M

051206

Ersättare

Ja

Nej

X

X
X
Elvy Nilsson

X

Summa 21

17

Avstår

Votering 2
Ja

Nej

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kf § 226

Dnr 33/2016-101

Svar på motion om att införa barnomsorg på obekväm
arbetstid
Susanne Henning Aihonen, M, Marianne Samuelsson, L, Per Boberg, MP,
och Jonas Stenzelius, KD, har till kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 19, inkommit med en motion om att införa barnomsorg
på obekväm arbetstid. Motionärerna föreslår att Arboga kommun ska:
-

Skapa förutsättningar för barnomsorg på obekväm arbetstid genom att
utreda och undersöka behovet snarast genom bland annat webbsida
och andra kanaler där vi når småbarnsföräldrar.

-

Detta bör genomföras antigen genom utökade öppettider på minst en
befintlig förskola eller alternativt skräddarsy lösningar genom att
upphandla tjänsterna hos barnpassningsföretag på marknaden.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars
2016, § 35, att remitterade motionen till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde
den 5 oktober 2016, § 55. Av skollagen framgår att barn från och med ett
års ålder ska erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt. Dock behöver förskola inte
erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större
helger. Samtidigt framgår av skollagen att kommunen ska sträva efter att
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och
familjens situation i övrigt.
I dagens samhälle finns många yrkeskategorier som inte arbetar med
traditionella kontorstider och därmed har ett behov av omsorg för barn
under så kallad obekväm tid vilket enligt skolverket är mellan 19.00 –
06.00. De flesta förfrågningarna handlar om att lämna barn på förskola
tidigt på morgonen och någon handlar om förskola för barn på
kvällar/nätter och helger. Arboga kommun har fått ett antal förfrågningar
rörande förskola på obekväm tid under de senaste åren:
2013 1 st
2014 4 st
2015 2 st
2016 1 st

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

Behovet av barnomsorg i Arboga kommun ökar. I dagsläget är omkring
680 barn inskrivna i verksamheten. Det är drygt 100 platser fler än vad
som finns i budget. I den framtagna befolkningsprognosen framgår att
antalet barn i ålder 1-5 år kommer öka från dagens 733 till omkring 850 på
tio år.
Nämnden äskade utifrån ny tvingande lagstiftning en utökad driftbudget
på 12 000 000 kr för budgetåret 2017. Utifrån detta äskande erhöll
nämnden 4 700 000 kr. Att under rådande ekonomiska förhållanden utöka
icke tvingande verksamhet, i detta fall barnomsorg på obekväm arbetstid,
är inte möjligt. Förskolans huvuduppdrag bör även fortsättningsvis vara
att på alla sätt försöka klara lagens krav på att placera barn inom fyra
månader samt på att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden anser att under rådande ekonomiska
förhållanden är det inte möjligt att införa barnomsorg på obekväm
arbetstid. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta remissvaret
som sitt eget.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 § 180 föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget på grund av det
tryck som är inom barnomsorgen och att ekonomiska medel saknas.
Kerstin Rosenkvist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att
ytterligare utreda hur behovet ser ut samt redovisa hur
anmälningsprocessen går tillväga. Hur många anmälningar dras tillbaka
efter kontakt med kommunen och av vilken anledning. Finns det
information på till exempel hemsidan om hur föräldrar går till väga för att
anmäla behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering är begärd och verkställs. Den som anser att ärendet ska avgöras
idag röstar ja, den som bifaller Kerstin Rosenkvists (S) återremissyrkande
röstar nej. Voteringen utfaller så att 21 ledamöter röstar ja och 17
ledamöter röstar nej. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att
återremittera ärendet som en minoritetsåterremiss.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda hur behovet ser ut samt
redovisa hur anmälningsprocessen går tillväga. Hur många anmälningar
dras tillbaka efter kontakt med kommunen och av vilken anledning. Finns
det information på till exempel hemsidan om hur föräldrar går till väga
för att anmäla behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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ARBOGA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-2018
Sammanträde

Votering 1

15 dec 2016

Ärende

Kl.

§ 226

18:15

Ja

Justering på kommunkansliet

Avgörs idag

Datum: Onsdag

den 21

kl.

Ärende

Ja

Nej

13.00-16.30

Votering 2

Nej

december 2016
Återremiss
Ledamöter

Parti

Ersättare

Ja

Anders Röhfors

M

X

Jonna Lindman

M

X

Eva Dahlén

M

Håkan Tomasson

M

X

Elisabeth Bertö

M

X

Hans Svanqvist

M

Kristina Fogwall-Bjurström

M

X

Hans Ivarsson

C

X

Gun Järling Aspås

C

X

Kjell Wendin

KD

X

Jonas Stenzelius

KD

Karin Cladin

S

X

Ove Janse

S

X

Bert Elisson

S

Anna-Lena Rehnman

S

X

Kjell Cladin

S

X

Kerstin Rosenkvist

S

X

Kjell Persson

S

X

Lena Träff

S

X

Karl-Bertil Eklund

S

X

Susanne Andersson

S

Ola Eriksson

S

Stefan Arnoldsson

S

Agneta Bode

S

Tommy Karlsson

Nej

X

Arne Henriksson

X

Roland Magnusson

X

Mikael Hedberg

X

Lisbeth Friskman

X
X

Airi Andersson

X
X
Transport 11

13

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Votering 1
Ledamöter

Parti

Liisa Pettersson

S

X

Andreas Silversten

S

X

Dan Avdic Karlsson

V

X

Inga-Lill Frössman

V

X

Christian Payerl

MP

X

Agneta Lambert-Meuller

MP

Carl-Erik Almskoug

Opa

X

Anders Cargermn

FP

X

Marianne Samuelsson

FP

X

Ingemar Johansson

FP

X

Tony Pehrsson

SD

X

Pasi Ahlgren

SD

-

-

SD

-

-

SD

-

Joakim Rönnberg

S

Anders Bjurström

M

Mats Öhgren

M

051206

Ersättare

Ja

Nej

X

X
X
Elvy Nilsson

X

Summa 21

17

Avstår

Votering 2
Ja

Nej

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kf § 227

Dnr 258/2013-101

Svar på motion om att alla barn har lika rättigheter
Agneta Lambert-Meuller, MP, har till kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 november 2013, § 138, kommit in med en motion om att alla barn
har egna rättigheter.
Motionären menar att barnkonventionen slår fast att alla barn och
ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Barnens bästa ska alltid
komma i första hand. Barnkonventionen består av 54 artiklar.
Motionären undrar hur FNs barnkonvention tillämpas i kommunen och
har ett förslag att alla berörda som handhar ärenden och beslut ska ha en
information om barnkonventionen och att alla beslut som tas ska visa en
redovisning att en barnkonventionsanalys har genomförts till barnens
bästa.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Arboga kommun har genom barnkonventionen ansvar för att barn och
ungas rättigheter tillgodoses. SKL och Barnombudsmannen
rekommenderar att barnkonsekvensanalyser görs.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en checklista som vid
beslutsfattande ska se till att barn och ungas rättigheter tillgodoses och
beaktas. Checklistan ska användas för att analysera konsekvenserna ett
beslut kan innebär för barn. På liknande sätt gör även många andra
kommuner. Checklistan innehåller även rutiner för landsbygdsäkring av
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen besvaras med att kommunstyrelseförvaltningen har utvecklat
kommunövergripande rutiner i form av en checklista för att kunna
genomföra barnkonsekvensanalyser vid beslut och därigenom tillämpas
barnkonventionen.

Skickas till:
Motionären
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-12-15

Kf § 228

Dnr 267/2012-101

Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut i
Arboga kommun
Kerstin Rosenkvist, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29
november 2012, § 175, lämnat in en motion om att landsbygdssäkra
politiska beslut i Arboga kommun.
Motionären menar att landsbygden är en plats där konsekvenserna av
politiska åtgärder ofta är annorlunda än i tätorten. Om politikens
konsekvenser på landsbygden avviker från tätortens så måste det
bedömas. Det kan gälla levnadsförhållanden, trivsel och hälsa, näringar
och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och
förbindelser.
Motionären yrkar att Arboga kommun inför landsbygdssäkring av alla
politiska beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling på
landsbygden.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari 2013, § 13,
att remittera motionen till kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en checklista för att
landsbygdssäkra beslut som tas i nämnder. I checklistan tas det upp
huruvida ett beslut innebär konsekvenser för landsbygden och i så fall om
beslutet gör det svårare eller lättare att bo på landsbygden. Om beslutet
skapar fler eller färre jobb och om det ökar eller minskar tillgången på god
service på landsbygden. Checklistan innehåller även rutiner för
barnkonsekvensanalys vid beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 § 182 föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen besvaras med att
kommunstyrelseförvaltningen har utvecklat kommunövergripande
rutiner i form av en checklista för att landsbygdssäkra beslut.
Agneta Bode (S) yrkar, med stöd av Anders Röhfors (M), ändring med att
motionen ska bifallas istället för besvaras.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med
Agneta Bodes (S) ändringsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles med att kommunstyrelseförvaltningen har utvecklat
kommunövergripande rutiner i form av en checklista för att landsbygdssäkra beslut.

Skickas till:
Motionären
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kf § 229

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av ersättare i kommunstyrelsen
Lena Träff (S) entledigades från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen den 1 september 2016, § 146. Val av ny ersättare
bordlades den 1 september, den 29 september 2016, § 154, den 27 oktober §
189 och den 24 november, § 212.
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ersättare i kommunstyrelsen bordläggs.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-12-15

Kf § 230

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av lekmannarevisorssuppleant i Sturestadens
Fastighets AB
Eie Gillheim (S) blev den 29 september 2016, § 170 vald till
lekmannarevisor i Sturestadens Fastighets AB istället för
lekmannarevisorssuppleant. Val av ny lekmannarevisorssuppleant
bordlades den 29 september § 171, den 27 oktober § 193 och den 24
november § 213.
Kommunfullmäktiges beslut
Till lekmannarevisorssuppleant i Sturestadens Fastighets AB utses Bertil
Bresell (S).

Skickas till:
Berörda
Sturestadens Fastighet AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kf § 231

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av lekmannarevisorssuppleant i Norra Skogen
i Arboga Fastighets AB
Eie Gillheim (S) entledigades den 24 november § 215 från samtliga
revisorsuppdrag. Val av lekmannarevisorssuppleant i Norra Skogen i
Arboga Fastighets AB bordlades.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till lekmannarevisorssuppleant i Norra skogen i Arboga Fastighets AB
utses Bertil Bresell (S).

Skickas till:
Berörda
Sturestadens Fastighet AB
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-12-15

Kf § 232

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av lekmannarevisorssuppleant i
Kommunfastigheter i Arboga AB och Marieborgs
Lagerfastigheter AB
Anette Grund (S) blev den 24 november 2016 § 215 vald till
lekmannarevisor i Kommunfastigheter i Arboga AB och Marieborgs
Lagerfastigheter AB istället för lekmannarevisorssuppleant. Val av nya
lekmannarevisorssuppleanter bordlades vid samma sammanträde, § 216.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till lekmannarevisorssuppleant i Kommunfastigheter i Arboga AB
utses Bertil Bresell (S).
2. Till lekmannarevisorssuppleant i Marieborgs Lagerfastigheter AB utses
Bertil Bresell (S).

Skickas till:
Berörda
Sturestadens Fastighet AB
Rådhuset i Arboga AB
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-12-15

Kf § 233

Dnr 386/2016-101

Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande
om markvärderingen av Soludden
Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24
november 2016, § 217, inkommit med en interpellation till tekniska
nämndens ordförande om markvärderingen av Soludden.
En höjning på 1 482 % för Soluddens arrende har skapat stora rubriker.
I oktober 2015 tog ett enigt kommunfullmäktige beslut om vad tomterna
vid Hällarna skulle kosta. Ett beslut som ledde till den situation som DHR
KAK nu hamnat i med ett tomtpris på Soludden på över 3,8 miljoner kr.
Beslutet grundades på den karta med enhetspriser som uppvisades av
tekniska nämnden. Ingen i kommunfullmäktige ifrågasatte prisbilden.
Arboga kommun har genomfört två av varandra oberoende värderingar,
en i augusti 2013 och en i juli 2015. Det är vissa skillnader mellan dessa två
värderingar, men i det stora hela skiljer de sig inte så mycket åt i
värderingen av Soludden. De båda oberoende värderingarna fastställer att
tomten är värd ca 1 500 000 -1 750 000 kr.
Från var kommer då priset som presenterades för kommunfullmäktige på
3 864 000 kr ifrån? 600-678 kr/kvm blir plötsligt 1 500 kr/kvm, en ökning
från värderingarna på ca 135 %.
Det markpris som presenterades för kommunfullmäktige (2015-10-28, §
134) att Soluddens mark värderats till 3 864 000 kr ifrågasattes tyvärr
aldrig.
Nu har verkligheten kommit ikapp och beslutet ifrågasatts, därför är min
fråga till tekniska nämndens ordförande:
-

På vilken grund prissattes Soludden i Hällarna så mycket högre än
värderingen?

Av interpellationssvaret framgår att interpellanten medverkat i ett antal
sammanträden där frågan har behandlats och att det vid samtliga
sammanträden har funnits goda möjligheter att ställa frågor. Ärendet har
behandlats i såväl nämnd som styrelsen som inom majoritet- och
oppositionsgrupper. Frågan har även behandlats många gånger inom
respektive partigrupp.
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Svaret på interpellationen är samma som vid sammanträden i
beslutsprocessen inkluderat kommunfullmäktiges sammanträde 2015-1028 ”Tomter utan väg eller annan bebyggelse mellan tomt och strandlinje
har ett högre tomtpris”.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen samt svaret läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige beslutar att till handlingarna lägga
1. Socialnämndens beslut den 16 november 2016, § 167, Rapport – ej
verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 3, 2016. Dnr 234/2016754.
2. Fritids- och kulturnämndens beslut den 26 oktober 2016, § 57,
Återapportering av utredningsuppdrag angående utegym. Dnr
313/2015-292.
3. Förbundsdirektionens i Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut
den 20 oktober 2016, § 109, Budget 2017, samt § 110, Mål 2017.
Dnr 185/2016-041.
4. Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, § 169, Kommentarer
till revisorernas bedömning av delårsrapport 2016-08-31. Dnr
161/2016-042.
5. Länsstyrelsens protokoll om nya ersättare i fullmäktige – Per Landén
(S) och Jonas Wennberg (M).
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