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§ 18

Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- Anmälan av motion om återinförande av extra julpeng för alla
barnfamiljer som har försörjningsstöd.
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§ 19

KS 75/2019-101

Anmälan av medborgarförslag om uppdateringar av
cykelnätet för ett ökat cyklande till Arboga teknikpark
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Martin Rhen har kommit in med ett medborgarförslag den 12
februari 2019 om uppdateringar av cykelnätet för ett ökat cyklande
till Arboga teknikpark.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kommunfullmäktige

§ 20

KS 74/2019-101

Anmälan av medborgarförslag om bullerplank runt
tunneln vid Gjutarevägen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket eftersom ärendet
inte ligger inom kommunens ansvarsområde.
2. Trafikverkets svar ska redovisas till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Monica Mellgren har kommit in med ett medborgarförslag den 11
februari 2019 om bullerplank runt tunneln vid Gjutarevägen.
Medborgarförslaget föreslås överlämnas till Trafikverket eftersom
ärendet inte ligger inom kommunens ansvarsområde.
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket eftersom ärendet
inte ligger inom kommunens ansvarsområde.
Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar att en återredovisning av Trafikverkets
svar ska ske till kommunfullmäktige.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Trafikverket
Akten

Justerare
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§ 21

KS 444/2018-101

Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om skenande kostnader inom
socialförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 november 2018, § 157, om de skenande
kostnaderna inom socialförvaltningen.
Interpellanten ställer följande frågor:
- Vilka åtgärder som just nu vidtas för att stoppa detta och vad
respektive åtgärd beräknas betyda i reda pengar?
- Hur man kunnat hamna i detta allvarliga läge utan att tidigare ha
uppmärksammat omfattningen?
- Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att inte hamna i detta läge
igen?
Av interpellationssvaret framgår bland annat kommunchefen deltar
på möten tillsammans med förvaltningschefen, nämndsordförande
samt ekonomen från socialförvaltningen varje vecka, samt att
socialchefen har i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

KS 49/2019-101

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande
om ändringar i taxa och regler för vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Klara Sparv (S) har inkommit med en interpellation till
socialnämndens tidigare ordförande Dan Karlsson (V) om
taxeändringar från socialnämnden. Bland annat ställs frågor om
kostnadsökning för personer som besöker daglig verksamhet samt
ändrade villkor för avlösning i hemmet.
Socialnämndens nuvarande ordförande Marie-Louise Söderström (C)
har inkommit med ett svar på interpellationen. Av svaret framgår
bland annat hur många personer som har beviljad dagverksamhet
och kostnadsförändringar för dessa personer, samt om de ändrade
villkoren för avlösning i hemmet.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

KS 39/2018-102

Bordlagt val av revisor samt vice ordförande
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till revisor i Arboga kommun för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31
utses Krister Rydberg (S),
2. Till vice ordförande i revisionen för perioden 2019-01-01 2022-12-31 utses Johan Wigren (M).
__________
Skickas till:
Berörda
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

KS 4/2019-102

Val av revisorer till kommunalförbund och
lekmannarevisorer till bolagen
Kommunfullmäktiges beslut

1. För perioden 2019-01-01 - 2022-12-31 utses:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Revisor
Jan Erik Isaksson (S)
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Revisor
Bertil Bresell (S)
Rådhuset i Arboga AB
Lekmannarevisor
Jan Erik Isaksson (S)
Suppleant
Johan Wigren (M)
Arbogabostäder AB
Lekmannarevisor
Jan Erik Isaksson (S)
Suppleant
Johan Wigren (M)
Kommunfastigheter i Arboga AB
Lekmannarevisor
Johan Wigren (M)
Suppleant
Jan Erik Isaksson (S)
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Sturestadens Fastighets AB
Lekmannarevisor
Bertil Bresell (S)
Suppleant
Conny Pettersson (M)
Seniorbostäder i Arboga AB
Lekmannarevisor
Bertil Bresell (S)
Suppleant
Conny Pettersson (M)
Marieborgs Lagerfastigheter AB
Lekmannarevisor
Conny Pettersson (M)
Suppleant
Bertil Bresell (S)
Norra Skogen i Arboga Fastighets AB
Lekmannarevisor
Conny Pettersson (M)
Suppleant
Bertil Bresell (M)
Mälarenergi Elnät AB
Lekmannarevisor
Conny Pettersson (M)
Suppleant
Jan Erik Isaksson (S)

Justerare
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Sammanfattning

Arboga kommuns revisorer har vid sitt sammanträde
den 22 februari 2019 beslutat om förslag till val av revisorer till
kommunalförbunden och lekmannarevisorer till bolagen.
__________
Skickas till:
Berörda
Kommunrevisionen
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

KS 4/2019-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden från Marlene Linder (V),
samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Marlene Linder (V) entledigas från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden,
2. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Airi
Andersson (V).
Sammanfattning

Marlene Linder (V) har inkommit med en begäran om entledigande
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
__________
Skickas till:
Berörda
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

KS 4/2019-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
socialnämnden och kommunfullmäktige från Joakim
Sparv (S), samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Joakim Sparv (S) entledigas från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige samt ledamot i socialnämnden.
2. Till ny ledamot i socialnämnden utses Björn von Walden (S).
3. Till ny ersättare i socialnämnden utses Susanne Andersson (S).
4. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Joakim Sparv (S) har inkommit med en begäran om entledigande
från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som
ledamot i socialnämnden.
Björn von Walden (S) som idag är ersättare i socialnämnden
nomineras till ny ledamot.
__________
Skickas till:
Berörda
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

KS 4/2019-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare i
kommunstyrelsen från Katariina Sartesuo Sahlqvist
(SD), samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Katariina Sartesuo Sahlqvist (SD) entledigas från uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen,
2. Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Anders
Johansson (SD),
3. Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Leif Gustafsson (SD).
4. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Katariina Sartesuo Sahlqvist (SD) har inkommit med en begäran om
entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen.
__________
Skickas till:
Berörda
Länsstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

KS 432/2018-001

Bolagsbildning och ny organisation för de
verksamheter som fanns inom tekniska nämndens
ansvarsområde
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda tre bolag, ett
moderbolag och två dotterbolag, ett avseende kommunens VA
verksamhet och ett avseende kommunens drift och
projektverksamhet.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram bolagsordning
och ägardirektiv med mera för de nya bolagen.
3. Organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1
januari 2020.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder
för genomförandet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29
november 2018 att tekniska förvaltningens personal överförs till
kommun-styrelseförvaltningen den 1 januari 2019.
En samhällsbyggnadsenhet har inrättats på kommunstyrelseförvaltningen med ansvar för strategiska samhällsbyggnadsfrågor.
Enheten har följande kompetenser: samhällsbyggnadschef,
planarkitekter, GIS-utvecklare, kart- och mätingenjör samt
kartassistent.
Kommunstyrelsen behöver en stark/bra beställarroll. Rollen skapas
inte genom större kontroll utan genom kommunikation och
samarbete. Den samordningsgrupp som tekniska förvaltningen
tidigare ansvarat för, bedöms viktig för att uppnå en god
samordning och föreslås finnas kvar. Ansvaret för gruppen läggs på
Arboga kommunalteknik.
Drift- och projektutförande, trafikfrågor, vaktmästeri, lokalvård,
transporter och mätverksamhet flyttas till ett nybildat bolag, Arboga
kommunalteknik AB. Arboga kommunalteknik AB blir ett av tre
dotterbolag ingående i ”Åbågen i Arboga AB” (OBS! Åbågen är ett
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arbetsnamn). De tre dotterbolagen blir Rådhuset i Arboga AB,
Arboga kommunalteknik AB och Arboga vatten och avlopp AB.
Rådhuset i Arboga AB bibehålls som idag dvs som moderbolag till
Arbogabostäder och kommunfastigheter.
Arboga Kommunalteknik AB föreslås ha följande kompetenser:
Projekt- och gatuchef, projektingenjör, trafik- och gatuingenjör,
karttekniker, fiberkoordinator, mättekniker, lokalvårdare,
arbetsledare drift, administratör drift, parkarbetare, rörläggare,
anläggningsarbetare, maskinförare, reparatör (verkstad),
fordonsförare, och vaktmästare.
Ett nytt bolag bildas, Arboga Vatten och Avlopp AB som omfattar
VA chef, administratör VA, VA-ingenjör, driftingenjör och
drifttekniker.
Bildandet av Arboga Vatten och avlopp AB är att se som ett första
steg i bildandet av en gemensam VA organisation i Västra
Mälardalen i enlighet med det förslag som arbetats fram inom ramen
för den fördjupade samverkan inom Västra Mälardalen.
En väsentlig fråga är bolagens roll i hela kommunkoncernen. Såväl
de nya bolagen, Arboga kommunalteknik AB, Arboga Vatten och
avlopp AB som Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i
Arboga AB är viktiga aktörer i den kommunala verksamheten och
det är därför viktigt att bolagens respektive VD ingår i förvaltningschefsgruppen. Det är också av stor vikt att kommundirektören utses
till VD i moderbolaget för att kunna bistå kommunstyrelsen i dess
uppsiktsplikt. Vidare förutsätts att kommunens övergripande
styrdokument i alla tillämpliga delar även ska gälla för kommunens
helägda bolag. Detsamma ska gälla gemensamma IT system.
Som nämnts ovan är den samordningsgrupp som tekniska
förvaltningen tidigare ansvarat för viktig för att uppnå en god
samordning och bör finnas kvar. Ansvaret läggs på Arboga
kommunalteknik AB.
Kostverksamheten bildar en enhet inom kommunstyrelseförvaltningen med följande tjänster: kostchef, biträdande kostchef,
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arbetsledare kost, kockar (inkl. 1:e kockar), köksbiträden samt
måltidsutvecklare.
Även placeringen av kostverksamheten kan ses som ett led på väg
mot en gemensam kostorganisation i Västra Mälardalen.
En fråga som diskuterats är huruvida de så kallade kombitjänsterna
(kost och lokalvård) ska kunna finnas kvar. Kombitjänsterna har i
stort fungerat väldigt väl både som förutsättning för att kunna
erbjuda önskad sysselsättningsgrad och i kommunens
rehabiliteringsverksamhet. Kommunen bör även fortsättningsvis ha
kvar kombitjänsterna. Anställningsvillkoren kan regleras i tydliga
anställningsavtal. Kostnader och ”spelregler” regleras mellan
berörda verksamheter.
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda tre bolag, ett
moderbolag och två dotterbolag, ett avseende kommunens VA
verksamhet och ett avseende kommunens drift och
projektverksamhet.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram bolagsordning
och ägardirektiv mm för de nya bolagen.
3. Organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1
januari 2020.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för
genomförandet.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerare
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§ 29

KS 468/2018-106

Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1. Arboga kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings
kommuns miljökontors verksamhet i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare.
2. Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga
snarast och senast under år 2021.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Kungsör fattar likalydande beslut.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Köpings kommun beslutade vid
sammanträde den 17 och 20 december 2018, § 115 i ärendet översyn
av organisation – fördjupade utredningsuppdrag att miljökontoret
placeras i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF, med
placeringsort Köping, med undantag av miljöstrategisk funktion som
överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunchefen i Köping har därför ställt en förfrågan till
kommunfullmäktige i Arboga om inträde för Köpings kommuns
miljökontor med placeringsort Köping, undantaget är miljöstrategisk
funktion inom miljökontoret.
Västra Mälardalens myndighetsförbund bildades i januari 2011 och
består av miljö- och byggverksamheterna i Arboga och Kungsörs
kommun. Verksamheterna är lokaliserade i Arboga.
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet, bygglovområdet samt de övriga uppgifter
som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden.
I förbundsordningen för VMMF sägs i § 20 om inträde av ny medlem
att beslut om ny medlems inträde fattas av respektive
kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Ny medlemskommun
har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny
förbundsordning antagits av samtliga parter.
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I den utredning som krävs innan ett inträde kan beviljas så måste
konsekvenserna av att bygglovsfrågorna inte förs över belysas.
Målsättningen bör vara att Köpings miljökontors inträde i förbundet
sker från 1 september 2019. Vidare ska en placering av miljökontoret
i myndighetsförbundet innebära att verksamheterna samlokaliseras i
Arboga så snart som det finns tillgängliga lokaler och senast under år
2021.
__________
Skickas till:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Akten

Justerare
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§ 30

KS 1/2019-303

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA
vid Södra Brattberget
Kommunfullmäktiges beslut

1. Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp vid Södra
Brattberget utökas enligt redovisade områden.
Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 19 december 2018,
§ 128, behandlat ärende gällande utökning av verksamhetsområdet
för kommunalt vatten och avlopp vid Södra Brattberget.
Detaljplan för området Södra Brattberget har vunnit laga kraft och
arbetet med utbyggnaden av området pågår. VAverksamhetsområdet behöver utökas för att omfatta detaljplanens
område.
Verksamhetsområdet omfattar följande fastigheter: Geologen 1-7,
Istiden 1-5, Jura 1-4, Karbon 1-3, Krita 1-3, Trias 1-2 och Urberget 1-3.
Förslag till beslut

1. Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp vid Södra
Brattberget utökas enligt redovisade områden.
Yrkande

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
__________
Skickas till:
Samhällsbyggnadsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

KS 46/2018-101

Svar på motion om att bygga laddstolpar
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen besvaras med att Arboga kommun har genomfört samt
planerar åtgärder för att bygga laddstolpar.
Reservation

Samtliga ledamöter från (S) och (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde
den 1 februari 2018, § 18, kommit in med en motion om att bygga
laddstolpar. Motionären anser att de beslut som tagits tidigare som
svar på motioner om laddstolpar inte är tillräckliga.
Motionären anser därför att ett uppdrag att se till att Arboga
kommun får laddstolpar ska inledas och att Arbogas första
laddstolpar ska vara i bruk innan 2018 års utgång. Samtidigt ska
möjligheten till finansiering via till exempel klimatklivet ses över.
Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade
ärendet den 19 december 2018 § 130.
Arboga kommun deltar i projektet ”Fossilfria och energieffektiva
transporter i Östra Mellansverige”. En del i arbetet med omställning
till en fossilfri fordonsflotta är inköp av elbilar och laddhybrider. För
att möjliggöra omställningen krävs laddinfrastruktur. Arboga
kommun har sökt och beviljats medel genom klimatklivet för
etablering av fem stycken icke publika laddstolpar. Projektet
planeras under 2019/2020.
Laddregion Mälardalen är ett initiativ från Mälarenergi som syftar
till att möjliggöra regional och lokal laddinfrastruktur. Mälarenergi
har med hjälp av medel ur klimatklivet etablerat flera publika
laddstationer i Mälardalen.
För Arboga kommun innebar projektet en etablering av laddstation i
Sätraområdet. I Sätraområdet finns även flera aktörer som erbjuder
laddstationer.
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Tekniska förvaltningen har lyft fram behovet av laddinfrastruktur till
Mälarenergi samt lämnat förslag till placeringar i Arbogas centrala
delar. Det finns möjlighet för kommuner att teckna avtal med
Mälarenergi som innebär att kommunen står för investering och
ägarskap för laddstationen samt kostnader för framdragning av el.
Mälarenergi svarar för stationens underhåll genom en fast
månadskostnad och felavhjälpning debiteras mot löpande fasta
priser.
En förutsättning för att möjliggöra etablering av publika
laddstationer i centrala lägen är att det finns tillräcklig nätkapacitet i
stadskärnan.
Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med att Arboga kommun har genomfört samt
planerar åtgärder för att bygga laddstolpar.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än
tekniska nämnden.
Förslag till beslut

1. Motionen besvaras med att Arboga kommun har genomfört samt
planerar åtgärder för att bygga laddstolpar.
Yrkande

Andreas Silversten (S) och Mikael Hedberg (S) yrkar bifall till
motionen.
Carl-Erik Almskoug (OPA), Richard Fallqvist (L) och Dan Avdic
Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens
förslag mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

KS 166/2018-101

Svar på motion om en bättre livsmiljö för
rullstolsburna, chaufförer och resenärer genom att inte
sätta upp fler fartgupp samt fasa ut de befintliga
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås med att Arboga kommun verkar för
Nollvisionen och om det i framtiden krävs åtgärder för att klara
trafiksäkerhetskraven kan det inte uteslutas att fler fartgupp eller
upphöjda passager sätts upp.
Sammanfattning

Ola Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 14
juni 2018 § 79 lämnat in en motion om en bättre livsmiljö för
rullstolsburna, chaufförer och resenärer genom att inte sätta upp fler
fartgupp samt fasa ut de befintliga.
Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade
ärendet den 19 december 2018 § 123.
Riksdagen antog Nollvisionen 1997 och även Arboga måste verka för
en ökad trafiksäkerhet för att leva upp till Nollvisionen.
De alternativ som finns till fartgupp är broar och tunnlar, dynamiska
farthinder samt cirkulationsplatser. Samtliga av dessa alternativ är
väldigt dyra.
Det finns även billigare alternativ såsom chikaner,
sidoförskjutningar, avsmalningar och ljusreglering. Dessa alternativ
har dock inte samma hastighetsdämpande effekt och risken är stor
att man inte uppfyller kraven på att hastighetssäkra till max 30
kilometer i timmen vid exempelvis övergångsställen.
Kommunen gör alltid avväganden då ny infrastruktur ska byggas
och det är inte alltid det byggs ett fartgupp. Om en passage ändå
måste åtgärdas är kommunen ålagd att verka för Nollvisionen och ta
fram en bra teknisk lösning. Lösningen måste även vägas in i de
ekonomiska ramarna där en upphöjd passage oftast visar sig vara
den mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden.
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Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med att Arboga kommun verkar för Nollvisionen
och om det i framtiden krävs åtgärder för att klara
trafiksäkerhetskraven kan det inte uteslutas att fler fartgupp eller
upphöjda passager sätts upp.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än
tekniska nämnden.
Förslag till beslut

1. Motionen avslås med att Arboga kommun verkar för Nollvisionen
och om det i framtiden krävs åtgärder för att klara
trafiksäkerhetskraven kan det inte uteslutas att fler fartgupp eller
upphöjda passager sätts upp.
Yrkande

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

KS 86/2017-101

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

1. Motionen om medlemskap i Mälaren – en sjö för miljoner, avslås.
Reservation

Samtliga ledamöter från (S) reserverar sig mot beslutet.
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.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2017 § 60 återremitterades motionen i
avvaktan på det pågående uppdraget att se över kommunens
medlemsavgifter för att sedan bifalla eller avslå motionen.
Vid framskrivningen av återremissen framgick det att en
kartläggning över vilka medlemsavgifter kommunstyrelsen betalar
finns i kommunstyrelsens mål och budget för år 2018 som antogs den
7 november 2017 § 141. Förslaget till beslut var att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 december 2017 §
149 att återigen återremittera motionen för vidare utredning och att
föreningen bjuds in till ett kommande sammanträde för att informera
om verksamheten.
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Kommunstyrelsens beslut den 7 november § 141 innebar att
kommunen avslutade sina medlemskap i Kooperativ utveckling och
Agenda 21 och att medlemskapet i Hjälmarens vattenvårdsförbund
kvarstår. Mot den bakgrunden och den av kommunfullmäktige
beslutade effektiviseringen på 1,5 % även för år 2019 bedöms det inte
rimligt att utöka antalet medlemskap. Därmed bedöms det heller inte
nödvändigt att bjuda in föreningen för att informera om sin
verksamhet.
Förslag till beslut

1. Motionen om medlemskap i Mälaren – en sjö för miljoner, avslås.
Yrkande

Andreas Silversten (S) och Klara Sparv (S) yrkar bifall till motionen.
Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

KS 37/2019-009

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-03-14
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, 2018.
Socialnämnden godkänner rapporten. KS 341/2018-754.
Slutredovisning av råvattenledning från Hjälmaren till Arboga
vattenverk. Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen.
KS 35/2019-353.
Slutredovisning av överföringsledningar Hällarna samt utbyggnad
av kommunal VA i Hällarna. Tekniska nämnden godkänner
slutredovisningarna. KS 6/2017-353.
Uppföljning av revisionsprojekt – Arboga kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att granskningsrapporten har mottagits
och behandlats och revisorernas rekommendationer kommer att
utgöra underlag för fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete.
KS 291/2018-007.
__________
Skickas till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

KS 139/2019-101

Anmälan av motion om återinförande av extra julpeng
för alla barnfamiljer som har försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kerstin Rosenkvist, Anna-Lena Rehnman, Mikael Hedberg, Sara
Axelsson, Klara Sparv, Kjell Persson och Bo Molander (samtliga S),
har inkommit med en motion om återinförande av extra julpeng för
alla barnfamiljer som har försörjningsstöd. En protestlista med
namnunderskrifter har lämnats in tillsammans med motionen.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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