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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen, kl 15:00–18:00

Ledamöter

Mats Öhgren (M) ordförande, Anders Bjurström (M) 1:e vice ordförande,
Joakim Rönnberg (S) 2:e vice ordförande, Anders Röhfors (M), Jonna
Lindman (M), Håkan Tomasson (M) § 52-53, Elisabeth Bertö (M), Kristina
Fogwall-Bjurström (M), Hans Ivarsson (C), Kjell Wendin (KD), Karin
Cladin (S), Ove Janse (S), Bert Elisson (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell
Cladin (S), Kjell Persson (S), Lena Träff (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne
Andersson (S), Ola Eriksson (S), Agneta Bode (S), Liisa Pettersson (S),
Andreas Silversten (S), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V),
Carl-Erik Almskoug (OPA), Anders Cargerman (L), Ingemar Johansson (L),
Tony Pehrsson (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Tommy Karlsson (M), Arne Henriksson (M), Elvy Nilsson (M) § 54-78, Britt
Lundberg (KD), Aleksandra Janse (S), Mikael Hedberg (S), Karin Nilsson
(MP), Sven Nilsson (MP), Owe Nyberg (L)

Övriga

Elvy Nilsson (M) § 52-53, Lisbeth Friskman (S), Airi Andersson (-), Sune
Gustavsson (OPA), Andreas Rosén (OPA), Jessica Hänninen
kommunsekreterare, Ann Björkman ekonomichef § 52-58, Jerker Parksjö
kommunchef § 52-58, Ylva Petersson kanslichef

Utses att justera

Kristina Fogwall-Bjurström och Lena Träff med Hans Ivarsson och KarlBertil Eklund som ersättare

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet tisdagen den 28 juni 2017

Sekreterare

Paragrafer

52–78

Jessica Hänninen
Ordförande

Mats Öhgren
Justerare

Kristina Fogwall-Bjurström

Karl-Bertil Eklund

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

2017-06-21

Organ

2017-06-28

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för
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Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset
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Innehåll
Ärende

Justerare

Sida

Fastställande av föredragningslistan

4

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020

5

Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020

9

Ekonomisk prognos 1 för år 2017

10

Årsredovisning Samordningsförbundet Västra Mälardalen år
2016

11

Återremiss - svar på medborgarförslag om behov av en förskola
i kommunen som är öppen på obekväma tider

12

Återremiss - Svar på motion om att införa barnomsorg på
obekväm arbetstid

16

Svar på motion om att bygga vattenmagasin

20

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

22

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut från år 2016 eller tidigare

24

Nyupplåning för investeringar

25

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016

26

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2016

27

Anmälan av medborgarförslag - Övergångsställe i korsningen
Fellingsbrovägen - Sofiedalsgatan

28

Bordlagt fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Lena
Träff (S)

29

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige - Eva-Lita
Alm (L)

30

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Eva-Lita Alm (L)

31

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e
vice ordförande i tekniska nämnden - Andreas Silversten (S)

32

Fyllnadsval av ledamot och 2:e vice ordförande i tekniska
nämnden efter Andreas Silversten (S)

33

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter Lars Lindén
(S)

34

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
socialnämnden - Jasmin Öhman (S)

35

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jasmin Öhman
(S)

36

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fritidsoch kulturnämnden - Ana Linares (S)

37

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter Ana
Linares (S)

38

Entledigande från uppdrag som suppleant i Seniorbostäder i
Arboga AB, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB och
Norra Skogen i Arboga AB - Tomas Karlsson (C)

39

Fyllnadsval av suppleant i Seniorbostäder i Arboga AB,
Marieborgs lagerfastigheter i Arboga AB och Norra Skogen i
Arboga AB efter Tomas Karlsson (C)

40

Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-06-21

41

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar
Tillägg:

Justerare

-

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e vice
ordförande i tekniska nämnden - Andreas Silversten (S)

-

Fyllnadsval av ledamot och 2:e vice ordförande i tekniska
nämnden efter Andreas Silversten (S)

-

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter Lars Lindén (S)

-

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
socialnämnden - Jasmin Öhman (S)

-

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jasmin Öhman (S)

-

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fritidsoch kulturnämnden - Ana Linares (S)

-

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter Ana
Linares (S)

-

Entledigande från uppdrag som suppleant i Seniorbostäder i
Arboga AB, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra
Skogen i Arboga AB - Tomas Karlsson (C)

-

Fyllnadsval av suppleant i Seniorbostäder i Arboga AB,
Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra Skogen i
Arboga AB efter Tomas Karlsson (C)

Utdragsbestyrkande
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§ 53

KS 69/2017-041

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut

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.
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens
(S) med fleras 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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerare

-

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.

-

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.

Utdragsbestyrkande
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-

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

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Andreas Silversten (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till
beslut i kommunfullmäktige i punkterna 1, 6 och 9 till förmån
för socialdemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan för
åren 2018-2020.
Dan Avdic Karlsson (S) yrkar, med stöd av Anders Cargerman (L),
Carl-Erik Almskoug (OPA) och Hans Ivarsson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Röhfors (S) yrkar avslag på socialdemokraternas förslag till
beslut.
Kjell Persson (S) yrkar, med stöd av Lena Träff (S), Anna-Lena
Rehnman (S) och Ola Eriksson (S) bifall till socialdemokraternas
förslag till beslut.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
i punkterna 2, 3, 4, 5, 7 och 8 finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
i punkterna 1, 6 och 9 mot socialdemokraternas förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Den som yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut i punkterna 1, 6 och 9 röstar ja.
Den som yrkar bifall till socialdemokraternas förslag röstar nej.
Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Tommy
Karlsson (M), Håkan Tomasson (M), Elisabeth Bertö (M), Arne
Henriksson (M), Kristina Fogwall-Bjurström (M), Hans Ivarsson (C),
Kjell Wendin (KD), Britt Lundberg (KD), Dan Avdic Karlsson (V),
Inga-Lill Frössman (V), Karin Nilsson (MP), Sven Nilsson (MP), CarlErik Almskoug (OPA), Anders Cargerman (L), Ove Nyberg (L),
Ingemar Johansson (L), Tony Pehrsson (SD), Anders Bjurström (M)
och Mats Öhgren (M).
Nej-röster avger: Karin Cladin (S), Ove Janse (S), Bert Elisson (S),
Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Cladin (S), Aleksandra Janse (S), Kjell
Persson (S), Lena Träff (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne
Andersson (S), Ola Eriksson (S), Mikael Hedberg (S), Agneta Bode
(S), Liisa Pettersson (S), Andreas Silversten (S) och Joakim Rönnberg
(S).
Utfallet är 21 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat bifall kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

KS 234/2017-217

Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020
Kommunfullmäktiges beslut

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.
__________
Skickas till: Samtliga nämnder, Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

KS 181/2017-042

Ekonomisk prognos 1 för år 2017
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2017 godkänns.
Sammanfattning

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga
kommuns ekonomiska resultat för år 2017. Även för hel- och delägda
företag samt kommunalförbund lämnas en prognos.
Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med
mars månad 2017.
Även en prognos över förväntat utfall för investeringar år 2017 har
sammanställts.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

KS 175/2017-042

Årsredovisning Samordningsförbundet Västra
Mälardalen år 2016
Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet.
2. 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.

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under
den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i
behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar
som dessa personer berörs.
__________
Skickas till:
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

KS 378/2015-101

Återremiss - svar på medborgarförslag om behov av en
förskola i kommunen som är öppen på obekväma tider
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget avslås då behovet av barnomsorg på
obekväm arbetstid inte vägs upp av kostnaderna.
Reservation

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

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.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade medborgarförslaget vid
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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.
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 vid sitt sammanträde den 29 november
2016 § 179, att föreslå kommunfullmäktige besluta att på grund av
det tryck som är inom barnomsorgen och att ekonomiska medel
saknas att avslås medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15
december 2016, § 225, att ärendet återremitteras för att ytterligare
utreda hur behovet ser ut samt redovisa hur anmälningsprocessens
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 tillväga för att anmäla
behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden behandlade det återremitterade
ärendet vid sitt sammanträde den 5 april 2017, § 21. Av
protokollsutdraget framgår att en undersökning av behovet av
barnomsorg på obekväm arbetstid har gjorts genom en
sammanställning av de skriftliga förfrågningar som inkommit. Vid
tidpunkten har ännu ingen förfrågan inkommit för år 2017.
Anmälningsprocessen för ansökan om barnomsorg på obekväm
arbetstid ser ut som följande: Vårdnadshavaren tar oftast kontakt via
telefon och uppmanas då att maila in sitt behov av barnomsorg på
obekväm tid till verksamhetschefen för förskolan. Detta för att det
lättare ska kunna kartläggas hur behovet ser ut. I samtalet förklaras
att det i dagsläget inte finns politiskt beslut på att barnomsorg på
obekväm arbetstid ska finnas. 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.
På hemsidan finns information om hur man ska gå tillväga om man
har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Där framgår att
man ska kontakta verksamhetschefen för förskolan.
Barn och utbildningsnämnden beslutade att den nuvarande
informationen på hemsidan är tillfredsställande samt att frågan om
barnomsorg på obekväm tid ska anses utredd.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslog den 9 maj 2017 § 78 kommunfullmäktige
besluta
-

Medborgarförslaget avslås då behovet av barnomsorg på
obekväm arbetstid inte vägs upp av kostnaderna.

Yrkande

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Andreas Silversten (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå
medborgarförslaget mot Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till
medborgarförslaget finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller
Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar
nej.
Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Tommy
Karlsson (M), Elvy Nilsson (M), Elisabeth Bertö (M), Arne
Henriksson (M), Kristina Fogwall-Bjurström (M), Hans Ivarsson (C),
Kjell Wendin (KD), Britt Lundberg (KD), Dan Avdic Karlsson (V),
Inga-Lill Frössman (V), Karin Nilsson (MP), Sven Nilsson (MP), CarlErik Almskoug (OPA), Anders Cargerman (L), Ove Nyberg (L),
Ingemar Johansson (L), Tony Pehrsson (SD), Anders Bjurström (M)
och Mats Öhgren (M).
Nej-röster avger: Karin Cladin (S), Ove Janse (S), Bert Elisson (S),
Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Cladin (S), Aleksandra Janse (S), Kjell
Persson (S), Lena Träff (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne
Andersson (S), Ola Eriksson (S), Mikael Hedberg (S), Agneta Bode
(S), Liisa Pettersson (S), Andreas Silversten (S) och Joakim Rönnberg
(S).
Utfallet är 21 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

KS 33/2016-101

Återremiss - Svar på motion om att införa barnomsorg
på obekväm arbetstid
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås då behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
inte vägs upp av kostnaderna.
Reservation

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

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.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid 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:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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-

2013 1 st
2014 4 st
2015 2 st
2016 1 st

Vid tidpunkten för beslutet framgår att behovet av barnomsorg i
Arboga kommun ökar. Omkring 680 barn inskrivna i verksamheten,
det är drygt 100 platser fler än i budgetprognosen. I den vid tillfället
aktuella 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 daterat den 30 september 2016 som sitt eget.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 november
2016 § 180, att föreslå kommunfullmäktige besluta att på grund av
det tryck som är inom barnomsorgen och att ekonomiska medel
saknas att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15
december 2016, § 226, att ärendet återremitteras för att ytterligare
utreda hur behovet ser ut samt redovisa hur anmälningsprocessens
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 tillväga för att anmäla
behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden behandlade det återremitterade
ärendet vid sitt sammanträde den 5 april 2017, § 22. Av
protokollsutdraget framgår att en undersökning av behovet av
barnomsorg på obekväm arbetstid har gjorts genom en
sammanställning av de skriftliga förfrågningar som inkommit. Vid
tidpunkten har ännu ingen förfrågan inkommit för år 2017.
Anmälningsprocessen för ansökan om barnomsorg på obekväm
arbetstid ser ut som följande: Vårdnadshavaren tar oftast kontakt via
telefon och uppmanas då att maila in sitt behov av barnomsorg på
obekväm tid till verksamhetschefen för förskolan. Detta för att det
lättare ska kunna kartläggas hur behovet ser ut. I samtalet förklaras
att det i dagsläget inte finns politiskt beslut på att barnomsorg på
obekväm arbetstid ska finnas. 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.
På hemsidan finns information om hur man ska gå tillväga om man
har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Där framgår att
man ska kontakta verksamhetschefen för förskolan.
Barn och utbildningsnämnden beslutade att den nuvarande
informationen på hemsidan är tillfredsställande samt att frågan om
barnomsorg på obekväm tid ska anses utredd.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2017 § 79 föreslå
kommunfullmäktige besluta
-

Motionen avslås då behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
inte vägs upp av kostnaderna.

Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen.
Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut och avslag på Andreas Silverstens (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen mot Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
Skickas till:
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

KS 315/2016-101

Svar på motion om att bygga vattenmagasin
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen besvaras med att framtagningen av en
dagvattenstrategi hänvisas till budgetberedningens arbete med
Strategisk och ekonomisk plan 2018-2020.
Sammanfattning

Agneta Bode (S), inkom den 29 september 2016 med en motion om
att bygga vattenmagasin för att kunna omhänderta stora regn.
Motionären skriver att dagvattenbrunnarna inte klarar av de enorma
vattenmängderna och att allt fler fastighetsägare får problem med
inträngande vatten. Motionären yrkar att Arboga kommun anlägger
så kallade vattenmagasin för att förebygga översvämningar i och
omkring våra fastigheter.
Motionen remitterades till tekniska nämnden. Nämnden behandlade
ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2017, § 21, och av
protokollsutdraget framgår att ansvarsfördelningen för dagvatten
ligger hos ett flertal aktörer och är komplicerad eftersom det inte
finns någon nationell strategi eller handlingsplan för
klimatanpassning i Sverige. När det gäller avvattning av allmän
platsmark ligger ansvaret hos kommunen och för fastighetsmark har
fastighetsägaren ett ansvar.
Eftersom inte regionala eller nationella myndighetsföreskrifter finns
ligger ansvaret för den övergripande säkerhets- och ambitionsnivån
för skydd mot översvämningar vid nya exploateringar och i det
befintliga avloppssystemet hos kommunledningen.
Säkerhetsnivån för skydd mot översvämningar vid nya
exploateringar och ambitionsnivån för översvämningar vid nya
exploateringar och ambitionsnivån för översämningssäkerheten i
befintliga avloppssystem bör fastställas i en dagvattenstrategi eller
annat övergripande styrdokument. Framtagande av en
dagvattenstrategi kräver ekonomiska medel.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
-

Motionen besvaras med att framtagningen av en
dagvattenstrategi hänvisas till budgetberedningens arbete med
Strategisk och ekonomisk plan 2018-2020.

Yrkande

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
__________
Skickas till:
Motionären
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

KS 86/2017-101

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

1. Motionen återremitteras i avvaktan på det pågående uppdraget
att se över medlemsavgifter för att sedan bifalla eller avslå
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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
-

Justerare

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.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar, med stöd av Ola Eriksson
(S), återremiss för att avvakta det pågående uppdraget att se över
medlemsavgifter för att sedan bifalla eller avslå motionen.
Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat
att ärendet ska avgöras idag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Den som anser att ärendet ska
avgöras idag röstar ja. Den som anser att ärendet ska
återremitteras röstar nej.
Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Tommy
Karlsson (M), Elvy Nilsson (M), Elisabeth Bertö (M), Arne
Henriksson (M), Kristina Fogwall-Bjurström (M), Hans Ivarsson (C),
Kjell Wendin (KD), Britt Lundberg (KD), Dan Avdic Karlsson (V),
Inga-Lill Frössman (V), Karin Nilsson (MP), Sven Nilsson (MP), CarlErik Almskoug (OPA), Anders Cargerman (L), Ove Nyberg (L),
Ingemar Johansson (L), Tony Pehrsson (SD), Anders Bjurström (M)
och Mats Öhgren (M).
Nej-röster avger: Karin Cladin (S), Ove Janse (S), Bert Elisson (S),
Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Cladin (S), Aleksandra Janse (S), Kjell
Persson (S), Lena Träff (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne
Andersson (S), Ola Eriksson (S), Mikael Hedberg (S), Agneta Bode
(S), Liisa Pettersson (S), Andreas Silversten (S) och Joakim Rönnberg
(S).
Utfallet är 21 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat att återremittera ärendet som en
minoritetsåterremiss.
__________
Skickas till: Motionärerna, Kommunstyrelseförvaltningen, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

KS 35/2017-109

Återrapportering av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut från år 2016 eller tidigare
Kommunfullmäktiges beslut

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat
och som kvarstår, läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91, ska
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige
lämnat under föregående år eller tidigare och som ännu inte
avrapporterats. I tjänsteskrivelsen från
kommunstyrelseförvaltningen anges att detta förfarande ger
fullmäktige möjlighet att följa upp hur de uppdrag som lämnats
genomförs eller om behov finns att genom en dialog med utförarna
förtydliga eller förändra uppdragen.
Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 22 februari
2017, § 17, och meddelar två uppdrag som kvarstår.
Socialnämnden behandlade ärendet den 29 mars 2017, § 42, och
meddelar ett uppdrag som kvarstår.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 1 februari 2017, § 11, och
i skrivelse redovisas de uppdrag som kvarstår.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 5 april 2017,
§ 23, och meddelar fyra uppdrag som kvarstår.
Kommunstyrelsens uppdrag som återstår redovisas i skrivelse
daterad den 10 maj 2017.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

KS 210/2017-045

Nyupplåning för investeringar
Kommunfullmäktiges beslut

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:
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

KS 162/2017-104

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016
Kommunfullmäktiges beslut

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:
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

KS 51/2017-103

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2016
Kommunfullmäktiges beslut

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 från Brottsförebyggande rådet,
Folkhälsorådet, Näringslivsrådet och Kommunala handikapprådet.
behandlades av kommunstyrelsen den 7 juni 2017.
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:
Samtliga råd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

KS 203/2017-101

Anmälan av medborgarförslag - Övergångsställe i
korsningen Fellingsbrovägen - Sofiedalsgatan
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning

Monica Mellgren har den 9 maj 2017 kommit in med ett
medborgarförslag om ett övergångsställe i korsningen
Fellingsbrovägen – Sofiedalsgatan.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

KS 27/2016-102

Bordlagt fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
efter Lena Träff (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ersättare i kommunstyrelsen utses Ola Eriksson (S).
Sammanfattning

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lena Träff (S) bordlades
på kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september 2016 § 146.
Ola Eriksson (S) är föreslagen som ersättare i kommunstyrelsen efter
Lena Träff (S).
__________
Skickas till:
Berörda
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

KS 13/2017-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige Eva-Lita Alm (L)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Eva-Lita Alm (L) har den 1 maj 2017 kommit in med en begäran om
entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden och som
ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Skickas till:
Berörda
Socialnämnden
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

KS 13/2017-102

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Eva-Lita
Alm (L)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ledamot i socialnämnden utses Marianne Samuelsson (L).
Sammanfattning

Marianne Samuelsson (L) är föreslagen som ledamot i
socialnämnden efter Eva-Lita Alm (L).
__________
Skickas till:
Berörda
Socialnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

KS 13/2017-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden - Andreas
Silversten (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Begärda entlediganden beviljas.
Sammanfattning

Andreas Silversten (S) har den 16 juni 2017 kommit in med en
begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e vice
ordförande i tekniska nämnden.
__________
Skickas till:
Berörda
Tekniska nämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 70

KS 13/2017-102

Fyllnadsval av ledamot och 2:e vice ordförande i
tekniska nämnden efter Andreas Silversten (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ledamot i tekniska nämnden utses Lars Lindén (S)
2. Till 2:e vice ordförande i tekniska nämnden utses Ola Eriksson
(S).
Sammanfattning

Lars Lindén (S) är föreslagen som ledamot i tekniska nämnden och
Ola Eriksson (S) som 2:e vice ordförande efter Andreas Silversten (S).
__________
Skickas till:
Berörda
Tekniska nämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 71

KS 13/2017-102

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter Lars
Lindén (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Val av ersättare i tekniska nämnden bordläggs.
Sammanfattning

Lars Lindén (S) blev den 21 juni 2017 § 70 vald till ledamot i stället
för ersättare i tekniska nämnden. Förslaget är att val av ny ersättare i
tekniska nämnden efter Lars Lindén (S) bordläggs.
__________
Skickas till:
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 72

KS 13/2017-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
socialnämnden - Jasmin Öhman (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Begärt entledigande beviljas.
Sammanfattning

Jasmin Öhman (S) har den 16 juni 2017 kommit in med en begäran
om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.
__________
Skickas till:
Berörda
Socialnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 73

KS 13/2017-102

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jasmin
Öhman (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Val av ersättare i socialnämnden bordläggs.
Sammanfattning

Förslaget är att val av ersättare i socialnämnden efter Jasmin Öhman
(S) bordläggs.
__________
Skickas till:
Socialnämnden
Kommunfullmäktige
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 74

KS 13/2017-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
fritids- och kulturnämnden - Ana Linares (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Begärt entledigande beviljas.
Sammanfattning

Ana Linares (S) har den 19 juni 2017 kommit in med en begäran om
entledigande från uppdrag som ersättare i fritids- och
kulturnämnden.
__________
Skickas till:
Berörda
Fritids- och kulturnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 75

KS 13/2017-102

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden
efter Ana Linares (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Val av ersättare i fritids- och kulturnämnden bordläggs.
Sammanfattning

Förslaget är att val av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter
Ana Linares (S) bordläggs.
__________
Skickas till:
Fritids- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 76

KS 13/2017-102

Entledigande från uppdrag som suppleant i
Seniorbostäder i Arboga AB, Marieborgs
Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra Skogen i
Arboga AB - Tomas Karlsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Tomas Karlsson (C) entledigas från uppdrag som suppleant i
Seniorbostäder i Arboga AB, Marieborgs Lagerfastigheter i
Arboga AB och Norra Skogen i Arboga AB.
Sammanfattning

Tomas Karlsson (S) entledigades från sitt uppdrag som suppleant i
Sturestadens Fastighets AB på kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 april 2017 § 48. Entledigandet borde även ha omfattat
uppdragen som suppleant i dotterbolagen Seniorbostäder i Arboga
AB, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra Skogen i
Arboga AB.
__________
Skickas till:
Berörda
Sturestadens Fastighets AB
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 77

KS 13/2017-102

Fyllnadsval av suppleant i Seniorbostäder i Arboga
AB, Marieborgs lagerfastigheter i Arboga AB och Norra
Skogen i Arboga AB efter Tomas Karlsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till suppleant i Seniorbostäder i Arboga AB, Marieborgs
Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra Skogen i Arboga AB
utses Gun Järling Aspås (C).
Sammanfattning

Gun Järling Aspås (C) är föreslagen som suppleant i Seniorbostäder i
Arboga AB, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra
Skogen i Arboga AB efter Tomas Karlsson (C).
__________
Skickas till:
Berörda
Sturestadens Fastighets AB
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Kommunfullmäktige

§ 78

KS 240/2017-009

Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-06-21
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut 2017-04-20 § 45
Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning. KS
100/2017-042.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09 § 75 Värdegrund för Arboga
kommun. KS 182/2017-008.
Granskning av bokslut och årsredovisning samt kommunstyrelsens
svar 207-06-07 § 89. KS 377/2016-042.
Granskning av intern kontroll 2016, Arboga kommun, samt
kommunstyrelsens svar 2017-06-07 § 88. KS 174/2017-003.
Socialnämndens beslut 2017-05-17 § 59 Rapport ej verkställda
gynnande biståndsbeslut, kvartal 1, år 2017. KS 228/2017-754.
Fritids- och kulturnämndens beslut 2017-04-05 § 18 Svar på
medborgarförslag om nytt motionsspår utan backar. KS 411/2016101.
Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i kommunfullmäktige Karl-Erik Magnusson (C). KS 13/2017-102.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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