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Genomlysning av kommunens organisation och ekonomi,
inklusive den politiska organisationen, förslag till framtida
effektiviseringar
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§ 26

Fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Genomlysning av kommunens organisation och ekonomi,
inklusive den politiska organisationen, förslag till framtida
effektiviseringar.

Justerare
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§ 27

KS 60/2018-214

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande
av detaljplan för Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Granskningsutlåtande avseende detaljplan för del av Måla 2:1,
Måla 1:11 och Ås 1:12 med flera godkänns.
2. Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 med flera
godkänns.
Sammanfattning

Ett planförslag har upprättats och varit föremål för samråd under
perioden 2 till 11 november 2016, granskning från den 11 januari till
den 1 februari samt en andra granskning från den 16 – 30 jan 2018.
Vid Hällarna vid Ålhammars udde.
Syftet med planläggningen är att förbereda fritidshusområdet vid
Hällarna/Ålhammars udde för en anslutning till kommunalt vatten
och avlopp. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att stärka
områdets roll som ett riksintresse för friluftslivet genom att bland
annat säkerställa möjligheterna att nyttja allmänna natur- och
vattenområden.
I enlighet med översiktsplanens intentioner möjliggör planförslaget
nya upplåtelseformer och utökade byggrätter i området. Planen
innebär en viss förtätning av bebyggelsen i den norra delen av
området.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

KS 72/2018-042

Kompletteringsbudget för kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Godkänna överföring av investeringsanslag på 1 842 000
kronor till 2018 års investeringsbudget.
Sammanfattning

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra
investeringsmedel mellan åren som avser pågående projekt och som
inte avslutats under året.
Totalt har investeringar, inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde, uppgående till 4 193 000 kronor genomförts
under året jämfört med budget på 6 360 000 kronor. Det innebär att
budgeterade investeringar på 2 167 000 kronor inte kunnat
genomföras/slutföras under år 2017.
Bland de investeringar som inte kunnat genomföras avser 1 100 000
kronor nytt ekonomisystem. Då slutavräkning ännu inte gjorts kring
ekonomisystemet bör dessa medel överföras till år 2018.
För skyltar vid Europavägarna har budgeterats 742 000 kronor. Även
dessa medel bör överföras till år 2018 då det under år 2017 ännu inte
är klarlagt var dessa ska placeras.

__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

KS 72/2018-042

Kompletteringsbudget för Arboga kommun år 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kompletteringsbudgeten för år 2018 godkänns, innebärande
tilläggsanslag för investeringar på 22 407 000 kronor.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens
egna kapital.
Sammanfattning

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade
investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av
investeringar.
Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge
nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär
att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i
de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen.
I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019, står att
” kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte
hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret”.
Totalt uppgick de budgeterade nettoinvesteringarna, inklusive
kompletteringsbudget, år 2017 till 110 miljoner kronor, varav vaverksamheten stod för 25,2 miljoner kronor. Utfallet år 2017 uppgick
netto till 87,3 miljoner kronor. Det innebär att kvarstående
investeringsbudget uppgår till 22,7 miljoner kronor år 2017. Den
huvudsakliga förklaringen till att budgeten inte använts fullt ut år
2017 är att exploateringen på Hällarna och Åbrinken inte är helt
färdigställda ännu. Under år 2017 har nyupplåning skett i augusti
månad med 30 miljoner kronor. Avsikten var att finansiera den höga
investeringsnivån. Under december månad amorterade dock
Arbogabostäder AB 30 miljoner kronor på sitt lån till kommunen,
vilket innebar att nyupplåning hade kunnat undvikas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Styrelsens och nämndernas önskemål om överföring av
investeringsanslag från år 2017 till år 2018 uppgår till 22,4 miljoner
kronor, varav tekniska nämnden önskar överföra 19,3 miljoner
kronor.
I bilaga redovisas styrelsens och nämndernas önskemål om
kompletteringsbudget för år 2018. Den av kommunfullmäktige
beslutade investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 94,6 miljoner
kronor varav budgeten för VA-verksamhet uppgår till 11 miljoner
kronor och för exploatering till 38 miljoner kronor. För
skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 45,5 miljoner kronor.
Totalt kommer budgeten för år 2018 att uppgå till 117 miljoner
kronor om kompletteringsbudget beslutas med 22,4 miljoner kronor.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

KS 358/2016-003

Redovisning av det interna kontrollarbetet år 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2017
godkänns.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern kontroll
samt tillämpningsanvisningar. Reglementet syftar till att säkerställa
att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
nedanstående mål nås.
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med
mera

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det
finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att tillse att
denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov.
Förvaltningsövergripande anvisningar och regler ska upprättas.
Enligt reglementet ansvarar styrelsen och nämnderna för den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen och nämnderna
ska årligen i januari månad upprätta en plan för den interna
kontrollen under det kommande året. Denna plan ska sedan följas
upp i samband med upprättande av årsredovisningen.
Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders
internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de
fall förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma
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om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig
och säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till
kommunfullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för
styrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och
nämndernas planer och uppföljningar för år 2017. I ärendet redovisas
styrelsens och nämndernas interna kontrollarbete år 2017.
Kommunstyrelsens samlade utvärdering
Kommunstyrelsens roll i det interna kontrollarbetet är att utvärdera
och att initiera förbättringar, när så behövs, inom hela kommunen.
Utifrån en riskbedömning har kommunstyrelsen beslutat att
genomföra en uppföljning av processer för inköp och upphandling
samt inventering av bisysslor för samtliga nämnder och
kommunstyrelseförvaltningen under år 2017.
Kommunstyrelsen har även gett nämnderna och
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inarbeta kontroll av
arvode, delegering samt offentlighetsprincipen i sina interna
kontrollplaner för år 2017.
En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att
kontroller har utförts under år 2017 utifrån de antagna interna
kontrollplanerna. Några få undantag finns där kontroller inte utförts
under året, bland annat gäller det kontroll av inköp och
upphandling. Dessa kontroller kommer att utföras så snart som
möjligt.
Kommunstyrelsen bedömer att kommunen i stort har en god intern
kontroll med vissa undantag, såsom efterlevnaden av offentlighetsoch sekretesslagen vid diarieföring, där kommunen inte alltid lyckas
uppfylla lagens krav.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

KS 32/2018-042

Årsredovisning för Arboga kommun år 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för år 2017 godkänns.
2. Resultatet för år 2017, enligt balanskravsavstämningen, 16,6
miljoner kronor, kan komma att användas för framtida
oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som
leder till underskott.
Sammanfattning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi.
Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till 18,7
miljoner kronor för år 2017. Det är en avvikelse jämfört med budget,
7,7 miljoner kronor, med 11,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet
beror bland annat på tillfälliga intäkter, framför allt på fortsatt
försäljning av tomter vid Hällarna. Reducerat för tillfälliga intäkter
uppgår avvikelsen jämfört med budget för den ordinarie
verksamheten till minus 1,6 miljoner kronor.
Vid avstämning mot balanskravet uppgår balanskravsresultatet till
16,6 mkr efter reducering av resultatet, 18,7 miljoner kronor, med 2,1
miljoner kronor för realisationsvinster.
I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige
att ”årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade
kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till
underskott”. Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband
med 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 samt 2016 års bokslut. I
boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det
negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan
hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år 2008. Med
justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen
sammanställas enligt följande för åren 2006-2016:

Justerare
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År 2006 15,3 miljoner kronor
År 2007 -1,7 miljoner kronor
År 2008 2,1 miljoner kronor
År 2009 -1,0 miljoner kronor
År 2010 16,4 miljoner kronor
År 2011 4,1 miljoner kronor
År 2012 27,9 miljoner kronor
År 2013 13,8 miljoner kronor
År 2014 16,8 miljoner kronor
År 2015 22,9 miljoner kronor
År 2016 44,9 miljoner kronor
Totalt 161,5 miljoner kronor
Nämnderna och styrelsen redovisar totalt ett överskott jämfört med
budget på 5,3 miljoner kronor år 2017. Reducerat med
engångsintäkter uppgår avvikelsen jämfört med budget till minus 7,3
miljoner kronor. Det är socialnämnden som redovisar underskott
jämfört med budget på 8,8 miljoner kronor eller 2,9 procent.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott
jämfört med budget på 1,3 miljoner kronor eller 1,9 procent. Tekniska
nämndens redovisade överskott uppgår till 12,6 mkr varav cirka
39 000 kronor är avvikelsen för den ordinarie verksamheten.
Resterande avser exploateringsresultat samt realisationsvinster.
Övriga nämnder redovisar mindre överskott. Kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens samt nämndernas avvikelser kommenteras
närmare under verksamhetsredovisningen.
Finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett överskott
jämfört med budget på 5,7 miljoner kronor, vilket huvudsakligen
beror på ej utnyttjad lokalpott.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

KS 32/2018-042

Analysrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Som ett led i arbetet med kommunens mål- och resultatstyrning har
analyser gjorts av kommunfullmäktiges mål och mätningar för år
2017. Analyserna har sammanställts av utvecklingsgruppen i en
analysrapport.
I utvecklingsgruppen, som samordnas av kommunstyrelseförvaltningen, finns representanter från samtliga förvaltningar.
Analyserna syftar till att dels redovisa resultatet av uppföljningen av
målen och mätningarna och dels ge ett underlag för framtiden.
Sammanfattning av analyserna återfinns i årsredovisningen för år
2017.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

KS 105/2018-107

Bedömning av hel- och hälftenägda bolags verksamhet
år 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Bedömningen är att verksamheten som Rådhuset i Arboga AB
med dotterbolag samt Sturestadens Fastighets AB med
dotterbolag bedrivit under föregående kalenderår får anses
vara förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Enligt bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 januari
2016, § 1, ska kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen
lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av
bolagens verksamhet under året. Om kommunstyrelsen bedömer att
ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina
befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder
som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de
kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all
annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att
kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet
och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande
lagstiftning.
Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i
bolagsordningen och i kompletterande direktiv från
kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga
rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna.
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Kommunstyrelsen tar under verksamhetsåret del av protokoll från
årsstämmor och styrelsemöten, bolagens budget och ekonomiska
prognos, delårsrapporter och årsredovisning, revisionsberättelser
och granskningsrapporter samt övriga handlingar av vikt.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

KS 87/2018-042

Årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med
årsredovisning för år 2017.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

KS 82/2018-042

Årsredovisning 2017 för Gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Köpings kommun har kommit in med årsredovisning för år 2017 för
Gemensamma Överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

KS 106/2018-042

Årsredovisning 2017, Gemensam Hjälpmedelsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen läggs till handlingarna
Sammanfattning

Från Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har det inkommit
årsredovisning för år 2017.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

KS 108/2018-042

Årsredovisningar 2017 för kommunstyrelsens stiftelser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Årsredovisningar för år 2017 för stiftelser förvaltade av
kommunstyrelsen godkänns.
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat årsredovisning för år
2017 för kommunstyrelsens stiftelser;
Samfond 1 – Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för
allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål,
Samfond 2 – Stiftelse Arboga kommunstyrelses fond för barn- och
ungdomsvårdande verksamhet samt
Stiftelsen Bergmansfonden.

__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

KS 112/2018-048

Ansökan om bidrag ur Samfond 2 för Sommarkollo
2018, Pingstförsamlingen Arboga
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Pingstförsamlingen, Arboga, Örtagårdskyrkan beviljas bidrag
ur Samfond 2 med 50 000 kronor för genomförande av
sommarkollo år 2018.
Sammanfattning

Pingstförsamlingen, Arboga, Örtagårdskyrkan, har i skrivelse
daterad den 16 mars 2018, inkommit med ansökan om medel ur
Samfond 2 på 50 000 kronor för genomförande av sommarkollo år
2018.
Sommarkollo bedrivs gemensamt av Pingstförsamlingen och
Örtagårdskyrkan. Syftet med sommarkollo är att ge barnen i Arboga
en meningsfull sommarvecka. I samarbete med kommunens
elevhälsoteam, och socialtjänsten, görs en prioritering av barn med
störst behov. Sommarkollo har tidigare anordnats 21 gånger.
Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 156 000 kronor. Detta
finansieras genom bland annat bidrag och sponsring.
Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och
ungdomsvårdande verksamhet inom kommunen.
Utdelningsbara medel i Samfond 2 beräknas för år 2018 uppgå till
cirka 365 000 kronor. Om beslut fattas att utdela 50 000 kronor blir
kvarvarande utdelningsbara medel ca 315 000 kronor.

__________
Skickas till:
Arboga pingstförsamling
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

KS 3/2018-003

Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Undertecknande av handlingar får ske i enlighet med
redovisade förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente med styrelsens och
nämndernas arbetsformer, § 12, ska avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutas av styrelsen undertecknas av ordföranden
eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer styrelsen vem
som skall underteckna handlingar.
I nedanstående förslag föreslås att samtliga avtal och övriga
handlingar som grundar sig på beslut som fattas av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande med vice
ordförande som ersättare. Handlingarna ska kontrasigneras av
kommunchef för kommunstyrelseförvaltningen med ekonomichef
eller kanslichef som ersättare. Vidare föreslås att avtal och övriga
handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde som i övrigt är en följd av beslut med stöd av
delegation undertecknas av vederbörande delegat.
Kommunstyrelsen är ansvarig för medelshanteringen i kommunen
enligt kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen ska därför besluta om rätt att underskriva
handlingar även för socialnämndens verksamhet som rör
medelshantering inom individ- och familjeomsorgen.
Kommunstyrelsen ska därför besluta om undertecknande av
handlingar som gäller fritids- och kulturnämndens verksamhet inom
badet.

Justerare
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Justerare

Typ av handling

Undertecknas av

Kontrasigneras av

Avtal och övriga
handlingar som
grundar sig på beslut
som fattas av
kommunstyrelsens
arbetsutskott eller
kommunstyrelsen

Ordförande Anders
Röhfors, och vid förfall för
denne, vice ordförande
Jonna Lindman

Kommunchef Jerker
Parksjö t.o.m.
2018-04-10,
kommundirektör
Annica Andersson
fr.o.m. 2018-04-11, och
vid förfall för dessa,
ekonomichef Ann
Björkman alternativt
kanslichef Ylva
Petersson

Avtal och övriga
handlingar som
grundar sig på beslut
som fattas av
kommunfullmäktige
exklusive köp eller
försäljning av
fastigheter

Ordförande Anders
Röhfors, och vid förfall för
denne, vice ordförande
Jonna Lindman

Kommunchef Jerker
Parksjö t.o.m.
2018-04-10,
kommundirektör
Annica Andersson
fr.o.m. 2018-04-11, och
vid förfall för dessa,
ekonomichef Ann
Björkman alternativt
kanslichef Ylva
Petersson

Likvida medel,
donationsfondernas
likvida medel, kravoch inkassoärenden

En av nedanstående
personer

i kombination med en
av nedanstående
personer

Sofie Eriksson
Ann Björkman
Peter Ristikartano
Christina Skantz
Anne Gustafsson

Lotta Lundborg
Nina Gustafsson
Anne Rytzler

Utdragsbestyrkande
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Avtal och övriga
handlingar och
skrivelser inom
kommunstyrelsens
verksamhetsområde
som i övrigt är en
följd av beslut med
stöd av delegation

Vederbörande delegat

Kommunchef Jerker
Parksjö t.o.m.
2018-04-10,
kommundirektör
Annica Andersson
fr.o.m. 2018-04-11, och
vid förfall för dessa,
ekonomichef Ann
Björkman alternativt
kanslichef Ylva
Petersson

Tecknande av bankkonto, gällande individ- och familjeomsorgen, får
ske av två av nedanstående personer i förening. Undantag gäller vid
sändning av så kallad SUS-fil (försörjningsstöd), då endast en person
kan underteckna. Två personer har attesterat och godkänt filen i ett
tidigare skede.
Ann-Katrin Hansson
Anette Björklund
Emelie Häsä
Tecknande av bankkonto, gällande verksamheten för
funktionshinder, får tecknas av två av nedanstående personer i
förening. Undantag gäller vid sändning av så kallad SUS-fil
(habiliteringsersättning), då endast en person kan underteckna. Två
personer har attesterat och godkänt filen i ett tidigare skede.
Catharina Eriksson
Anna-Lena Andersson
Cecilia Ring Moberg
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40

KS 46/2018-101

Remiss av motion om att bygga laddstolpar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Motionen om att bygga laddstolpar remitteras till tekniska
nämnden.
Sammanfattning

Andreas Silversten (S) har den 1 februari 2018 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. Svaret att kommunen ställer sig positiv till att upplåta
mark för elstolpar anser motionären vara en självklarhet. Arboga
kommun kan inte sitta och vänta på att någon annan ska ta tag i
utvecklingen av laddstolpar/laddstationer utan vi måste själva ta
första steget i vår kommun.
Motionären anser därför att ett uppdrag att se till att Arboga
kommun får laddstolpar/laddstationer ska inledas. Inriktningen ska
vara att Arbogas första laddstolpar/laddstationer ska vara i bruk
innan 2018 års utgång samt att samtidigt se över möjligheten till
finansiering via till exempel klimatklivet.
__________
Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

KS 94/2016-344

Slutredovisning av projekt gällande utökning av
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
vid Östra Brattberget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Slutredovisningen av projekt gällande utökning av
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp vid
Östra Brattberget godkänns.
Sammanfattning

Tekniska nämnden har från sitt sammanträde den 6 december 2017 §
139 kommit in med en slutredovisning av projekt gällande utökning
av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) vid
Östra Brattberget.
Området Östra Brattberget var fram till 2016 utanför den allmänna
VA-anläggningens verksamhetsområde. Västra Mälardalens
Myndighetsförbund gjorde en inventering av de enskilda
avloppsanläggningarna i området och bedömde att några skulle få
förbud att använda sina anläggningar. Området Östra Brattberget låg
i direkt anslutning till befintligt VA-verksamhetsområdet och därför
fattades beslut om att utöka verksamhetsområdet. Det innebar att de
fastigheter som finns i området ska ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.
Under 2015 påbörjades en förstudie och projektering för utbyggnad
av en allmän VA-anläggning i Östra Brattberget. Projektet
genomfördes i egen regi och beställning av genomförande till
driftavdelningen gjordes under 2016. När arbetet påbörjades visade
det sig att den geotekniska undersökningen inte var helt
tillfredställande. Där undersökningen visade på sten och block fanns
berg som krävde sprängning i större omfattning än planerat med
ökade kostnader som följd.
Arbetet slutfördes i december 2016. Efter färdigställande kan det
konstateras att områdets fastigheter har fått en förhöjd status och
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miljön i området har förbättrats. Utbyggnaden medför också en
infrastruktur som möjliggör en utveckling av området.
Kalkylen för projektet var på 3 500 000 kronor exklusive pumpstation
som tillkom med en kostnad av 533 000 kronor. Total budget 4 033
000 kronor.
Utgifterna för utredning, projektering och byggande av ledningarna
uppgick till 5 004 992 kronor.
De totala utgifterna för projektet blev högre än beräknat.
Markförhållanden som till exempel berg var svårt att förutse
eftersom den geotekniska undersökningen visade att det med stor
sannolikhet inte skulle förekomma berg.
Avvikelsen har hanterats inom investeringsramen 2016.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna
slutredovisningen för projekt Östra Brattberget.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

KS 185/2017-250

Slutredovisning avseende projekt stabilitetshöjande
åtgärder Grindberga
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Slutredovisningen avseende projektet stabilitetshöjande
åtgärder Grindberga godkänns.
Sammanfattning

Under våren 2012 och 2013 inträffade två skred utmed Arbogaåns
södra sida vid Grindberga mitt emot Villagatsbadet på fastigheterna
Strömsnäs 1:1 och Grindberga 1:1. Skredet visade sig efter kontroll
vara omfattande i både mängd och yta. En utredning påbörjades som
senare visade att slänten i aktuellt område var instabil.
Under våren och sommaren 2014 genomfördes en utredning och
projektering för de åtgärder som utgör underlaget till
bygghandlingen för projektet. Risken för nya skred i området
bedömdes som stor och efter samråd med Länsstyrelsen i
Västmanland påbörjades utförande av stabilitetshöjande åtgärder på
platsen i oktober 2014. I juni 2015 färdigställdes och slutbesiktigades
utförandets delar.
Projektets budget uppgick till 2 705 000 kronor och har överskridits
med 136 731 kronor.
Avvikelsen beror på ändringar i projekteringsläget avseende
beräkningar och justeringar av släntlutningen samt del av
erosionsskyddets utformning och utbredning. Avvikelsen om
136 731 kronor har omfördelats inom 2015 års investeringsram.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 43

KS 102/2018-101

Redovisning av obesvarade motioner 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till
bestämmelserna i kommunallagen och kommunfullmäktiges
arbetsordning. I kommunallagen 5 kap 33 §§ anges att en motion bör
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta och vad
som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning. Vad som sägs ovan gäller även för medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

KS 102/2018-101

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007, § 133, har
den som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka
ärenden (medborgarförslag) hos kommunfullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, ska
medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnde att besluta i ärendet.
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

KS 107/2018-303

Information om VA-plan för Arboga kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta förslag till VA-plan för Arboga kommun.
Sammanfattning

EU:s ramdirektiv för vatten ligger till grund för
vattenförvaltningsarbetet i Sverige. Det övergripande målet för
vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus. Övergödning,
fysisk påverkan, miljögifter, och förekomst av främmande arter i
vattnet är några av de miljöproblem som kommuner, myndigheter
och organisationer har ett gemensamt ansvar att åtgärda. För
Arbogas del behöver miljöstatusen förbättras i Hjälmaren, Arbogaån
och andra vattendrag.
Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för
respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar,
kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna
för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten fastställt ett
åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och
myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrade
åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i
programmet är att kommunerna ska upprätta vatten- och
avloppsplaner (VA-planer). VA-planen utgör ett styrdokument som
beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i
kommunen.
Ett förslag till VA-plan för Arboga kommun har upprättats i
samverkan med Västra Mälardalens Myndighetsförbund och
Länsstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2018
§ 14, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till VAplan för Arboga kommun.
__________
Skickas till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

KS 67/2018-109

Återrapportering av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut från år 2017 eller tidigare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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
kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och
som ännu inte avrapporterats. Detta förfarande ger
kommunfullmäktige 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 14 februari 2018
§ 4 och redovisar tre uppdrag som kvarstår.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari
2018 § 7 och redovisar ett uppdrag som kvarstår.
Socialnämnden behandlade ärendet den 28 februari 2018 § 22 och
meddelar att inget uppdrag kvarstår.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 7 februari 2018 § 8 och
redovisar i skrivelse de uppdrag som kvarstår.
Kommunstyrelsens uppdrag som kvarstår redovisas i skrivelse
daterad den 13 mars 2018. Ett uppdrag kvarstår.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

KS 244/2016-001

Genomlysning av kommunens organisation och
ekonomi, inklusive den politiska organisationen,
förslag till framtida effektiviseringar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2019.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan
med tekniska förvaltningen genomföra följande
- Mark och exploatering, planavdelningen, kart samt GIS och
administration och service överförs till kommunstyrelsen.
- Kostenheten överförs till barn och utbildningsnämnden.
- Lokalvård och vaktmästeri överförs till kommunfastigheter
AB.
- Driftavdelningen och projektavdelningen förslås samordnas
med Kungsörs driftsavdelning i ett gemensam ägt aktiebolag
från den 1 januari 2019.
- VA verksamheten överförs till kommunstyrelsen i avvaktan
på att en gemensam VA verksamhet skapas inom ramen för
den fördjupade samverkan i Västra Mälardalen.
3. Antalet ledamöter i styrelsen och nämnderna för kommande
mandatperiod bereds av förtroendemannarådet.
4. Kommunchefen gavs i 2017 års strategiska och ekonomiska
plan i uppdrag att genomlysa samtliga nämnders organisation
och ekonomi. I uppdraget ingick att även belysa den politiska
organisationen. Genomlysningen skulle vara slutförd och
rapporterad senast 2017-12-31. I och med ovanstående beslut
anses uppdraget fullgjort.
Sammanfattning

En avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Arboga,
Köping och Kungsör undertecknades i augusti 2016 av de tre
kommunerna. Det finns flera syften med fördjupad samverkan;
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bland annat att få våra skattemedel att räcka till mer och att klara
vårt framtida uppdrag på ett bra sätt.
De senaste åren har förändringar i omvärlden skett som påverkar
Arboga kommun. Antalet kommuninvånare har fortsatt att öka, även
om takten har sjunkit jämfört med för några år sedan. Vid årsskiftet
2017/2018 uppgick antalet Arbogabor till drygt 13 934 invånare.
Av SKL:s ekonomirapport från oktober 2016 framgår att
kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar. Tidigare bedömningar har inneburit att det
stora demografiska trycket på kommunsektorn skulle uppstå efter år
2020. Nya bedömningar innebär att den demografiska förändringen
sker tidigare genom den starkt ökande befolkningen.
Den skatteprognos som SKL redovisat i december 2016, visar en
besvärlig ekonomisk situation för Arboga kommun för åren
framöver. Utmaningen blir att hitta nya vägar för att klara
välfärdsåtagandena. Sannolikt behövs fortlöpande effektiviseringar
och omprioriteringar i kommunens verksamheter. Det kräver en
organisation som vågar tänka nytt.
Syftet med det här förslaget är att försöka svara på de utmaningar
som visar sig i omvärldsanalysen genomförd av politiker och
tjänstemän i Arboga kommun 2016 och 2017.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2019.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan
med tekniska förvaltningen genomföra följande
organisationsförändringar.
- Mark och exploatering, planavdelningen, kart samt GIS och
administration och service överförs till kommunstyrelsen.
- Kostenheten överförs till barn och utbildningsnämnden.
- Lokalvård och vaktmästeri överförs till kommunfastigheter
AB.
- Driftavdelningen och projektavdelningen förslås samordnas
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med Kungsörs driftsavdelning i ett gemensam ägt aktiebolag
från den 1 januari 2019.
3. Antalet ledamöter i kommunens nämnder minskas enligt
följande: Kommunstyrelsen: 11+6 ersättare, Barn- och
utbildningsnämnden 11+6 ersättare Fritids- och
kulturnämnden 7+4 ersättare och Socialnämnden: 11+6
ersättare.
4. Kommunchefen gavs i 2017 års strategiska och ekonomiska
plan i uppdrag att genomlysa samtliga nämnders organisation
och ekonomi. I uppdraget ingick att även belysa den politiska
organisationen. Genomlysningen skulle vara slutförd och
rapporterad senast 2017-12-31. I och med ovanstående beslut
anses uppdraget fullgjort.
Ajournering

Ajournering begärs och verkställs mellan klockan 14.05–14.15.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar att punkten tre i kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut stryks och ersätts med
3. Antalet ledamöter i styrelsen och nämnderna för kommande
mandatperiod bereds av förtroendemannarådet.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner
ordförande att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Vid ställd proposition på förslaget i övrigt finner ordföranden att
arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
__________
Skickas till:
Förtroendemannarådet
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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