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§ 83

Fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan fastställs med följande ändring
Tillägg
 Revisorernas granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

KS 69/2017-041

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut

1. Se över planprocessen i syfte att få en snabbare process än jämfört
med i dagsläget.
2. Se över budgetprocessen med syfte att skapa en gemensam
målbild i organisationen kring kommunens ekonomi.
3. Ta fram en dagvattenstrategi för Arboga kommun.
4. Ta fram strategi och arbetssätt för att utveckla
medborgardialogen vid större förändringar i den fysiska miljön.
Medborgardialogen ska ske utifrån ett medborgarperspektiv.
5. Föreslå åtgärder för att Arboga kommun ska uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare.
6. Utreda möjligheter till fler e-tjänster i kommunen.
7. Implementera värdegrunden i hela organisationen samt göra den
känd hos medborgarna.
8. Initiera ett samarbete med andra aktörer i kommunen för att
utveckla Arbogas stadskärna.
9. Förvärva strategisk mark i enlighet med kommunens
översiktsplan.
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Skattesatsen för år 2018 fastställs till 22,41 kronor vilket är
oförändrad skattesats jämfört med år 2017.
2. Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål
och mått antas. Målen lämnas vidare till styrelsen och nämnderna
som ska besluta om egna mål som ska stödja att
kommunfullmäktiges mål uppnås. Styrelsen och nämnderna ska
till kommunfullmäktige i december månad 2017 anmäla
måldokument och budget för år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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3. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av
investeringar år 2018 uppta följande långfristiga lån: Vaverksamhet, 11 050 000 kronor, exploatering, 38 000 000 kronor,
Herrgårdsbron, 25 000 000 kronor, samt markförvärv, 10 000 000
kronor. Total möjlig nyupplåning för år 2018 för kommunen
uppgår till 84 050 000 kronor.
4. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, det vill
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under år 2018.
5. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
6. Den ekonomiska ramen år 2018 reduceras med redovisad
effektivisering för år 2018, 10 950 000 kronor utifrån den
ekonomiska ramen år 2017.
7. Förslag till taxor och avgifter från och med år 2018 ska föreläggas
kommunfullmäktige för beslut i november månad 2017.
8. Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser av
effektivisering av verksamhetens ekonomi med 1,5 procent för år
2019 utifrån den ekonomiska ramen år 2018. Redovisning ska ske
i samband med budgetprocessen år 2018 för åren 2019-2021.
9. Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020 antas.
Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens
(S) bifallsyrkande till Socialdemokraternas förslag till strategisk och
ekonomisk plan åren 2018-2020.
Sammanfattning

Förslag till Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018 – 2020 för
Arboga kommun har arbetats fram.
I planen redovisas värdegrund, vision, strategiska områden samt
övergripande mål och mått för kommunens verksamhet under
planperioden. I planen redovisas också kommunens finansiering av
verksamheten samt de ekonomiska ramar som fullmäktige, styrelsen
samt nämnderna erhåller för att finansiera verksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Se över planprocessen i syfte att få en snabbare process än jämfört
med i dagsläget.
 Se över budgetprocessen med syfte att skapa en gemensam
målbild i organisationen kring kommunens ekonomi.
 Ta fram en dagvattenstrategi för Arboga kommun.
 Ta fram strategi och arbetssätt för att utveckla
medborgardialogen vid större förändringar i den fysiska miljön.
Medborgardialogen ska ske utifrån ett medborgarperspektiv.
 Föreslå åtgärder för att Arboga kommun ska uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare.
 Utreda möjligheter till fler e-tjänster i kommunen.
 Implementera värdegrunden i hela organisationen samt göra den
känd hos medborgarna.
 Initiera ett samarbete med andra aktörer i kommunen för att
utveckla Arbogas stadskärna.
 Förvärva strategisk mark i enlighet med kommunens
översiktsplan.
Budgetberedningen föreslår vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
 Skattesatsen för år 2018 fastställs till 22,41 kronor vilket är
oförändrad skattesats jämfört med år 2017.
 Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål
och mått antas. Målen lämnas vidare till styrelsen och nämnderna
som ska besluta om egna mål som ska stödja att
kommunfullmäktiges mål uppnås. Styrelsen och nämnderna ska
till kommunfullmäktige i december månad 2017 anmäla
måldokument och budget för år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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 Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av
investeringar år 2018 uppta följande långfristiga lån: Vaverksamhet, 11 050 000 kronor, exploatering, 38 000 000 kronor,
Herrgårdsbron, 25 000 000 kronor, samt markförvärv, 10 000 000
kronor. Total möjlig nyupplåning för år 2018 för kommunen
uppgår till 84 050 000 kronor.
 Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, det vill
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under år 2018.
 Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
 Den ekonomiska ramen år 2018 reduceras med redovisad
effektivisering för år 2018, 10 950 000 kronor utifrån den
ekonomiska ramen år 2017.
 Förslag till taxor och avgifter från och med år 2018 ska föreläggas
kommunfullmäktige för beslut i november månad 2017.
 Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser av
effektivisering av verksamhetens ekonomi med 1,5 procent för år
2019 utifrån den ekonomiska ramen år 2018. Redovisning ska ske
i samband med budgetprocessen år 2018 för åren 2019-2021.
 Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020 antas.
Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020, och avslag
på budgetberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige i
punkterna 1, 6 och 9.
Andreas Silversten (S) yrkar vidare tillägg med att föreslå
kommunstyrelsen besluta att initiera en lokaliseringsplan för
kommunal verksamhet i Tornet.
Jonna Lindman (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till
beslut och avslag på Socialdemokraternas förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till
Socialdemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan mot
budgetberedningens förslag finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat bifalla budgetberedningens förslag.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

KS 234/2017-217

Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2017-2020 godkänns.
2. Nämnderna och styrelsen ska ta hänsyn till den strategiska
lokalförsörjningsplanen i arbetet med verksamhetsplanen för
åren 2018-2020.
3. Den Strategiska lokalförsörjningsplanen revideras hösten 2017 till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat den Strategiska
lokalförsörjningsplanen som nu omfattar åren 2017-2020.
Syftet med planen är att ge långsiktiga förutsättningar för att kunna
planera och strukturera för kommunens lokalbehov. Utgångspunkt
är bland annat befolkningsprognosen fram till år 2030.
Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen utifrån den lokalrevision
som nämnderna och styrelsen gör för sina respektive verksamheter.
Nämnderna och styrelsen bedömer lokalbehovet på kort och lång
sikt.
Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnderna och styrelsen i
det årliga arbetet med verksamhetsplanen för kommande år.
Hyreskonsekvenser samt behov av investeringar inarbetas i den
Strategiska och ekonomiska planen årligen.
I samband med arbetet med Strategisk och ekonomisk plan för åren
2018-2020 har en prioritering av lokalprojekt skett utifrån begränsade
möjligheter till investeringar de kommande åren.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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 Strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2017-2020 godkänns.
 Nämnderna och styrelsen ska ta hänsyn till den strategiska
lokalförsörjningsplanen i arbetet med verksamhetsplanen för
åren 2018-2020.
 Den Strategiska lokalförsörjningsplanen ska redovisas till
kommunstyrelsen halvårsvis.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar ändring av beslutspunkt 3 till att den
strategiska lokalförsörjningsplanen ska revideras hösten 2017 till
kommunstyrelsen.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande mot
förvaltningens förslag i punkt 3 finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

KS 175/2017-042

Årsredovisning Samordningsförbundet Västra
Mälardalen år 2016
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit in med
årsredovisning för år 2016.
Revisorerna i Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit
in med revisionsberättelse för år 2016. Revisorerna tillstyrker att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

KS 51/2017-103

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2016
Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelser för år 2016 för Brottförebyggande rådet,
Folkhälsorådet, Näringslivsrådet och Kommunala
handikapprådet godkänns.
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Verksamhetsberättelser för år 2016 för kommunens råd läggs till
handlingarna.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av
kommunens råd den 20 februari 2003 § 60, att råden årligen ska
rapportera om dess verksamhet till kommunfullmäktige.
Verksamhetsberättelser har kommit in från Brottsförebyggande
rådet, Folkhälsorådet, Näringslivsrådet och Kommunala
handikapprådet.
Hösten 2016 slogs Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet ihop
till Förebyggande rådet. Förebyggande rådet hade ett sammanträde
den 20 december 2016. Någon verksamhetsberättelse för år 2016 har
inte upprättats.
Socialnämnden behandlade Kommunala pensionärsrådet och
Kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt
sammanträde den 25 januari 2017 § 17.
Tekniska nämnden behandlade Trafiksäkerhetsrådets
verksamhetsberättelse vid sitt sammanträde den 5 april 2017 § 36.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

KS 174/2017-003

Svar på granskning av intern kontroll 2016, Arboga
kommun
Kommunstyrelsens beslut

1. Granskningsrapportens rekommendationer och överväganden
kommer att utgöra underlag för fortsatt arbete med intern
kontroll.
2. Revisionsrapporten och svaret överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning

Arboga kommuns revisorer har den 18 april 2017 översänt en
granskning avseende hur kommunens arbete med den interna
kontrollen bedrivs. Syftet med granskningen är att bedöma om den
interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2016. Revisorerna önskar kommunstyrelsens
svar senast den 31 maj 2017.
Revisorerna konstaterar att trots att nämnderna och styrelsen inte
helt uppfyller de krav som Arboga kommuns reglemente för intern
kontroll ställer på dem så anser de att de viktigaste delarna av den
interna kontrollen fungerar väl.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att årligen utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och dokumentera
detta i den årliga sammanställningen av intern kontroll. En översyn
av reglementet bör göras och vissa överväganden föreslås.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

KS 377/2016-042

Svar på granskning av bokslut och årsredovisning år
2016
Kommunstyrelsens beslut

1. Svar på granskning av bokslut och årsredovisning år 2016
godkänns.
2. Granskning samt svar överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
Sammanfattning

Från de förtroendevalda revisorerna har inkommit synpunkter i
revisionsberättelsen för år 2016. Kommentarer sker av utvalda delar.
Revisorerna skriver: Årsredovisningen har inte upprättats i enlighet
med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed i
och med att kommunen valt att redovisa pensionsutbetalningar
enligt fullfondsmodellen. Arboga kommun har dock på ett tydligt
sätt redovisat denna avvikelse i årsredovisningen samt även
beskrivit vilken ekonomisk effekt detta får.
Kommentarer: I mars 2016 lades utredningen om vilken modell som
ska användas vid redovisning av pensioner fram. Förslaget i
utredningen innebär en övergång till fullfondsmodell vilket även de
flesta remissinstanser ansåg. Tidsplanen är att den kommunala
redovisningslagen ändras inför år 2019.
Revisorerna skriver: Kommunfullmäktige har fastställt följande
finansiella mål – Arboga ska ha en god ekonomisk hushållning. Till
målet är följande mått kopplade:
Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till
minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Målvärdet för år 2016 var 0,78 %.
Resultatet vid årsbokslutet 2016 visar på överskott, +89,3 MSEK
vilket är 11,8 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Målet är uppnått.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av
varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid
mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper.
Soliditeten ska i slutet av mandatperioden lägst uppgå till 16,9 %.
Soliditeten uppgår 2016 till 22,8 %, att jämföra med målvärdet för
2016 som var 17,6 %, vilket innebär att måttet uppnås.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2015-2017 finns totalt
åtta övergripande verksamhetsmål formulerade med tillhörande
mått. Vi kan konstatera att av 22 (20 mått exkl. finansiella) mått som
beslutats har elva uppnåtts, fyra har uppnåtts till minst 80 %, ett mått
har inte uppnåtts och sex mått har inte mätts under året. Vår samlade
bedömning är därmed att kommunen delvis uppnår målsättningarna
för god ekonomisk hushållning.
Kommentarer: 16 av 22 mått har kunnat mätas under år 2016. De
mått som inte har kunnat mätas avser till största delen mätningar i
medborgarundersökningen och i medarbetarundersökningen. Dessa
undersökningar genomförs i Arboga kommun vartannat år.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

KS 210/2017-045

Nyupplåning för investeringar
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Arboga kommun nyupplånar 55 498 000 kronor år 2017, det vill
säga ytterligare 30 000 000 kronor utöver tidigare beslutade
25 498 000 kronor.
Sammanfattning

Enligt beslut i Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019
bemyndigas kommunstyrelsen att uppta lån på totalt 25 498 000
kronor år 2017 för Arboga kommun. Då investeringarna för år 2017
beräknas uppgå till 110 044 000 kronor år 2017 behövs ytterligare
upplåning.
Under år 2016 uppgick Arboga kommuns investeringar till
95 253 000 kronor. Engångsintäkter finansierade huvuddelen av
dessa investeringar.
Ingående likviditet 2017-01-01 uppgick till 127 689 000 kronor. Under
år 2017 har i dagsläget redovisats investeringsutgifter på 38 036 000
kronor, vilka påverkat kommunens likviditet. Kommunens likviditet
uppgår i dagsläget till 30 411 000 kronor.
En likviditetsplan för stora investeringar inom Arboga kommun
visar på att ytterligare upplåning på 30 000 000 kronor kommer att
behövas under år 2017. Det är främst investeringar i va- verksamhet,
råvattenledning, vägunderhåll samt stabilitetsåtgärder som innebär
stora investeringsutgifter. Total möjlig upplåning under år 2017
skulle då uppgå till 55 498 000 kronor.
Kommunens låneskuld uppgår i dagsläget till 393 880 000 kronor.
Inkluderat ny upplåning under år 2017 skulle låneskulden uppgå till
449 378 000 kronor.
__________
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

KS 73/2013-050

Regional digital agenda för Västmanlands län
Kommunstyrelsens beslut

1. Den regionala digitala agendan för Västmanlands län antas.
Sammanfattning

Regionstyrelsen i region Västmanland har den 29 mars 2017 antagit
en Regional Digital Agenda och rekommenderar nu länets
kommuner att göra detsamma samt att delta i arbetet med att ta fram
en regional handlingsplan.
Avsikten med en regional agenda för Västmanland är att få till stånd
ett sammanhållet arbete inom länet och ta tillvara den potential och
de möjligheter som digitaliseringen ger, för att möta befintliga och
kommande samhällsutmaningar.
Målsättningen i strategin är: Ett Västmanland där tillgängliga
digitala tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor. Fyra
områden har tagits fram: livshändelseperspektiv, samverkan, digitalt
utanförskap och infrastruktur.
Strategin ska sedan följas av en handlingsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att eftersom länets kommuner
har olika förutsättningar och behov så får regionens utveckling av en
regional handlingsplan följas från kommunstyrelseförvaltningen.
__________
Skickas till:
Region Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

KS 162/2017-104

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Redovisningen av partistödet godkänns.
Sammanfattning

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har
inkommit med redovisning av partistödet för år 2016. I de fall
överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har
redovisning skett av syftet med överföringen.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

KS 86/2017-101

Svar på motion om medlemskap i Mälaren - en sjö för
miljoner
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Motionen besvaras med att det finns ett pågående uppdrag att se
över vilka medlemskap kommunen ska ha i frivilliga
organisationer. Frågan om medlemskap i Mälaren – en sjö för
miljoner hänskjuts till den diskussionen.
Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens
(S) bifallsyrkande till motionen.
Sammanfattning

Andreas Silversten (S) och Ola Eriksson (S) har till
kommunfullmäktiges sammanträde de 23 februari 2017 § 14 kommit
in med en motion om medlemskap i Mälaren – en sjö för miljoner.
Motionärerna hänvisar till ett seminarium om Mälaren hösten 2016
där bland annat flera kommuner deltog och där det framgick att fler
kommuner ger vattenfrågan högre prioritet. Detta samtidigt som det
i Arboga presenteras sparförslag på att gå ur Hjälmarens
vattenvårdsförbund, vår egen vattentäkt.
Motionärerna anser att Arboga kommun, istället för att avsluta
medlemskapet i Hjälmarens vattenvårdsförbund, bör diskutera att
utöka sin röst i vattenfrågor genom att bli medlemmar i Mälaren – en
sjö för miljoner.
Det finns sedan tidigare ett uppdrag hos kommunchefen att göra en
kartläggning över vilka medlemsavgifter
kommunstyrelseförvaltningen betalar.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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 Motionen besvaras med att det finns ett pågående uppdrag att se
över vilka medlemskap kommunen ska ha i frivilliga
organisationer. Frågan om medlemskap i Mälaren – en sjö för
miljoner hänskjuts till den diskussionen.
Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen.
Jonna Lindman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till
motionen mot Jonna Lindmans (M) bifallsyrkande till
arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets
förslag.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

KS 4/2017-049

Ekonomirapport 2017-06-07
Kommunstyrelsens beslut

1. Ekonomirapporten godkänns.
Sammanfattning

Ekonomirapport 2017-06-07 inklusive arbetsmarknadsstatistik och
sjukstatistik har tagits fram.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

KS 52/2017-006

Av kommunstyrelsens ordförande avgjort ärende
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisat delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande enligt
avsnitt 8 Brådskande ärenden i kommunstyrelsens
delegationsordning, nr 1/2017, redovisas.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

KS 233/2017-009

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017-06-07
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut 2017-04-20 § 44
Ekonomisk flerårsplan (EFP) 2018-2020. KS 188/2017-041.
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut 2017-05-18 § 59
Komplettering till EFP 2018-2020, konsekvens- och riskanalys
gällande effektivisering. KS 188/2017-041.
Västra Mälardalens Kommunalförbund, Budgetäskande för år 2018.
KS 187/2017-041.
Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2017-05-18.
Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion 2017-05-18.
Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden, Köping,
Arboga och Kungsör 2017-05-09.
Migrationsverket – Information om ersättning för kostnader på
grund av uppsagda överenskommelser om mottagande av
ensamkommande barn. Kopia till socialförvaltningen. KS 217/2017133.
Basöverenskommelse 2017 mellan Arboga kommun och Västra
Mälardalens Kommunalförbund. KS 204/2017-050.
Synpunkt – Förslag till konstverk i ÖoB rondellen samt
kommunstyrelseförvaltningens svar. KS 173/2017-101.
Västerås stad – Remiss gällande program för bostadsförsörjningen
2018-2021, Mål och indikatorer samt kommunstyrelseförvaltningens
svar. KS 207/2017-218.
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Utdragsbestyrkande
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Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28, 2017-0328, 2017-04-25 och 2017-05-23.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting
 17:09 Arbetsdomstolens dom 2016 nr 76 om
förhandlingsskyldighet vid omorganisation
 17:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 16 – prolongerad
med Svenska Kommunalarbetarförbundet
 17:20 Definitivt Omsorgsindex (OPI) 2017
 17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insater, BEA T, i
utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och bestämmelser för
traineejobb T
 17:27 Ändringar i LAS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

KS 265/2016-007

Revisorernas granskning av arvoden och förlorad
arbetsförtjänst
Kommunstyrelsens beslut

1. Med anledning av resultatet av revisorernas granskning och det
otydliga regelverk och bristande rutiner som tidigare funnits ser
kommunstyrelsen inte det ekonomiskt försvarbart att gå vidare
med ytterligare utredning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade den 14 mars 2017, § 35 ett samlat svar
på revisorernas granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst
samt uppföljning av tidigare granskning.
Uppdraget från kommunfullmäktiges presidium, som lämnades
våren 2016, var att granska uttag av förlorad arbetsförtjänst från 2006
för de som lämnat in intyg om 40 % eller mer tjänstledighet och om
det är underskrivet av arbetsgivaren samt uttag av reseersättning
mellan bostad och förrättningsplats för de som har minst 40 % från
2006. Uttag av timarvode för egen nämnd/arbetsutskott av
ordföranden från 2006.
Revisorerna kan efter genomförd granskning inte konstatera att det
skett några medvetet felaktiga utbetalningar.
Revisorernas bedömning är att kommunen har ett mycket otydligt
regelverk för arvodesutbetalningar och ser det som högst angeläget
att kommunstyrelsen omedelbart tillser att arvodesreglementet
uppdateras så att det tydliggör och följer gällande lagstiftning.
Revisorerna ser vidare mycket allvarligt på bristande rutiner och
processer avseende utbetalningar av arvoden och övriga ersättningar
till förtroendevalda. Bristen på rutiner och intern kontroll avser
kommunens egen interna process, kommunens överlämnande till
VMKFs lönekontor och mottagandet av uppdraget hos lönekontoret
samt VMKFs lönekontors hantering.
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I det samlade svaret som behandlades av kommunstyrelsen
redovisades de åtgärder som vidtagits med anledning av
revisorernas påpekanden.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att man i revisionsrapporten
har fokuserat på bristande rutiner och kontroll vilket varit till nytta
för organisationen men däremot inte till fullo uppfyllt det uppdrag
som lämnades av kommunfullmäktiges presidium.
Arvodesbestämmelserna antas för varje mandatperiod och under
den undersökta perioderna har ett antal revideringar gjorts.
Revisorerna har granskat och jämfört arvodesbestämmelser och uttag
av arvoden och konstaterar att reglementena är otydliga och svåra att
uttolka. I vissa fall har inte området varit reglerat i
arvodesreglementet varför man utgått från gällande lagstiftning och
rådande omständigheter.
De förtroendevalda vars arvoden granskats har under den
undersökta perioderna haft 40 % eller mer i arvode. Flera av dem har
haft mer än ett fast procentuellt arvode. Därutöver har de haft
ytterligare uppdrag i nämnder och/eller bolag.
Ingen av de förtroendevalda som har ingått i granskningen anser sig
ha tagit ut några felaktiga ersättningar för förlorad arbetsförtjänst.
Undantaget är några sammanträdesarvoden som felaktigt utbetalts
och återbetalats.
Tolkningarna av hur uttag av förlorad arbetsförtjänst ska kunna tas
ut enligt de vid olika tidpunkter gällande arvodesreglerna gjordes av
det dåvarande personalutskottet och av personalchefen. Även
kontakter har tagits med experter på SKL.
Arvodesreglerna för nuvarande mandatperiod har med anledning av
de diskussioner som uppstått kring tolkningen reviderats ett antal
gånger för att komma tillrätta med de oklarheter som funnits i
tidigare mandatperioders arvodesregler.
För den granskning som gjorts av kommunens revisorer och KPMG
har Arboga kommun betalat omkring 347 000 kronor. En fortsatt
undersökning kräver ytterligare extern insats och oklarheterna i
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tolkningen av tidigare arvodesregler samt att revisorerna efter
genomförd granskning inte kunnat konstatera att det skett några
medvetet felaktiga utbetalningar. Detta medför att risken är stor att
man hamnar i samma resultat som tidigare granskningsrapport.
Tolkningarna av det otydliga regelverket för förtroendevalda med
mer än 40 procents tjänstgöring och de bristande rutiner som fanns
under tidigare mandatperioder gör att bedömningen blir att det inte
är motiverat att gå vidare för att försöka konstatera om några
medvetet felaktiga utbetalningar gjorts. Nu gällande
arvodesbestämmelser och nya blanketter och rutiner har minimerat
risken för att felaktiga utbetalningar ska kunna ske.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare
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