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Blad 2

Dnr 306/206-041

Taxor och avgifter för Arboga kommun år 2017
Föreligger taxor och avgifter för år 2017 i Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en översiktlig beskrivning av
förändringar utöver indexuppräkningar jämfört med år 2016 av de taxor
och avgifter som redovisas i förslag för år 2017, se nedan.
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingen ökning föreslås av Arboga kommuns taxa för kopior och avskrifter
av allmänna handlingar jämfört med föregående år.
Barn- och utbildningsnämnden
En genomgång av Arboga kommuns regler och avgifter för förskola och
fritidshem har gjorts av barn- och utbildningsförvaltningen. För att
förtydliga information som gäller fritidshem och öppen fritidsverksamhet
föreslås ett antal ändringar. Vidare föreslås ändring gällande
stängningsdagar i förskolan och fritidshemmen från tre dagar till fyra
dagar per år.
Fritids- och kulturnämnden
Ekbacksbadets entréavgifter till utebadet föreslås höjas mellan 46-52 %.
Entréavgifterna till badhuset föreslås ligga kvar på 2016 års prisnivå. Med
föreslagna priser blir entréavgifterna i paritet med andra bad i
närregionen.
Entréavgifter
per grupp
utebad

Per gång
Förslag
2017

2016

3-6 år

28 kr

7-19 år

35 kr

20-uppåt
Max 2 vuxna, 3
barn
Pensionär ute

15-kort

Säsongskort
Förslag
2017
2016

%

Förslag
2017

2016

%

19 kr

47%

336 kr

228 kr

47%

368 kr

247 kr

49%

24 kr

46%

420 kr

288 kr

46%

575 kr

386 kr

49%

50 kr

34 kr

47%

600 kr

396 kr

52%

875 kr

588 kr

49%

115 kr

78 kr

47%

1 380 kr

936 kr

47%

28 kr

19 kr

47%

%

Socialnämnden
Undantag från årlig indexuppräkning föreslås för avgifter för
drogtest/analys som föreslås öka med 20 % från 500 kr per test till 600 kr
per test. Behandlingssamtal föreslås öka med 28,6% från 700 kr per timme
till 900 kr per timme.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Vidare föreslås dagskostnaden för personal på AME, när de utför tjänster
inom kommunen, tas bort eftersom den inte används längre. Kostnaden
per dag är 450 kr.
Timkostnaden för pensionärer föreslås öka från 100 kr till 105 kr per
timme.
Tekniska nämnden
VA-taxa 2017

Med anledning av planerad utbyggnad av kommunalt VA de närmsta
åren förslås en procentuell höjning om 13 % av anläggningstaxan för § 5 ad, bostad och därmed jämställd fastighet och för § 6 a-b, industrifastighet.
Typhus A enligt 2016 års taxa:
Typhus A enligt 2017 års taxa:

Exkl. moms.
160 373 kr.
181 074 kr.

Inkl. moms.
200 466 kr.
226 342,5 kr.

Ett förtydligande vad som avses gällande camping och gästhamn/småbåtshamn införs under § 3.
En definition på ’extra lägenhet’ införs under § 5.4.
Ny taxa för uttag av renvatten från vattenkiosker föreslås införas
enligt § 14.8.
Taxa för planverksamheten 2017

Milliprisbasbeloppet föreslås uppdaterats från att vara 44,3 2016 till 44,8
för 2017. Förändringen är nationell och gäller överallt där milliprisbasbeloppet används. Därutöver har även förtydliganden gjorts för vad som
räknas som nybyggnad respektive tillbyggnad.
Taxa för kart- och mätverksamheten 2017

Ändringar har gjorts för att förbättra läsbarheten och timdebiteringen
föreslås höjas. En uppdatering har också gjorts utifrån milliprisbasbeloppet.
Taxa för utskrift, kopiering och skanning av större pappersformat 2017

En höjning av delar av taxan för 2017 föreslås eftersom det finns ett ökat
behov och efterfrågan på skanning och fullfärgskopiering. Höjningen
gäller pris för fullfärgskopiering/utskrift samt timdebiteringen.
Taxa vid grävning i allmän platsmark utan tillstånd och vid utebliven
färdiganmälan 2017

Taxan föreslås höjas med 1 000 kr för år 2017.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Taxan för utebliven trafikanordningsplan eller bristfällig utmärkning/avstängning
2017

Taxan föreslås höjas med 1 000 kr år 2017.
Tippavgifter på Kallstenstippen 2017

Fordonstyperna har uppdaterats vilket också innebär revidering
av avgifterna.
Taxa för båtplatser vid Hällarna

Taxan har tidigare ingått i fritids- och kulturnämndens taxa för Hällarnas
camping. Ansvaret för båtplatserna har övergått till tekniska nämnden och
därmed även taxan. Tidigare har taxan för båtplats uppgått till 345 kronor
per säsong, exklusive moms. Taxan föreslås vara oförändrad år 2017.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslås vissa redaktionella
ändringar.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till taxor och avgifter för år 2017 för Arboga kommun godkänns.

Skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 320/2016-041

Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2017
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har vid sammanträde med
förbundsdirektionen den 22 september 2016, § 86, godkänt taxa för år 2017
och överlämnat taxan till förbundsmedlemmarna för fastställande.
Taxan innefattar avgifter för övrig verksamhet, prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen, verksamhet enligt tobakslagen, verksamhet enligt lag om
handel med vissa receptfria läkemedel, verksamhet enligt strålskyddslagen, verksamhet enligt alkohollagen och bygglov.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till taxor år 2017 för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
godkänns.

Skickas till:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 345/2016-041

Renhållningstaxa för Arboga kommun från Västra
Mälardalens Kommunalförbund år 2017
Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit med ett förslag till
renhållningstaxa för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Renhållningstaxa för att styra mot mer återvinning.
Denna taxa är tänkt att leda till en ökad insamling av matavfall,
förpackningar och tidningar. Härmed styr taxan mot lokala och nationella
miljömåL
Samma taxekonstruktion som tidigare.
Grundprinciperna i taxekonstruktionen är samma som i tidigare taxa.
Taxan består av en fast avgift som ska finansiera fasta kostnader för bl.a.
för kundtjänst, administration samt fri avlämning för hushållen av sorterat
grovavfall och farligt avfall vid återvinningscentralerna. Taxans rörliga
avgift ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av matavfall
och brännbart avfall. Taxan innehåller även separata avgifter för
tilläggstjänster t.ex. extrahämtning och hämtning av grovavfalL
Taxan styr mot att minska den brännbara delen samt öka återvinning av
rörpackningar och matavfall.
Taxan skall stimulera hushållen att lämna sitt matavfall till insamling och
därmed bidra till produktion av bland annat biogas som kan nyttjas som
fordonsbränsle. Liksom i tidigare taxa blir avgiften högre om man har
stort kärl och tömning ofta, detta i syfte att styra mot en mer rationell och
miljöanpassad insamling med ökad utsortering av bland annat
förpackningar ur hushållsavfallet. Dessa styreffekter finns i denna taxa.
Taxan stimulerar också en god arbetsmiljö för insamlaren, främst genom
höga tilläggsavgifter för långa dragavstånd och olämplig kärlplacering.
Taxenivån ökar
Avgiftsnivåerna ökar för att erhålla en budget i balans. Avgiftsökning
härrör främst utifrån ökade kostnader för insamling och transport i
förhållande till uttagna avgifter för verksamhetsåret 2016 tillsammans
med de av Kommunalförbundet VAFABMiljö aviserade kostnadsökningar
för verksamhetsåret 2017. Sammantaget medför detta ökade avgifter för
våra olika kundgrupper, men avgiftsnivån bedöms även fortsättningsvis
ligga i nivå med det nationella genomsnittet. Ett normalt villahushåll i
Köping, Arboga och Kungsör kommer att med föreslagen taxa betala 2 438
kr/år för källsortering.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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En taxa som ökar väsentligt är taxa för enskilda avlopp avseende "Tillägg
för tömning av slamavskiljare/slutentank på icke ordinarie arbetstid",
vilket är kopplat till den ökade kostnaden från leverantören för denna
tjänst. Utifrån historiska uppgifter baserade på data från 2010-01-01-201610-13, har denna tjänst nyttjats vid sammantaget 4 tillfällen.
De av Kommunalförbundet VAFABMiljö aviserade kostnadsökningarna
för verksamhetsåret 2017 påverkar även till viss del avgifterna för enskilda
avlopp och fett för våra kunder.
Kommunfullmäktiges beslut
Västra Mälardalens Kommunalförbunds förslag till renhållningstaxa för
Arboga kommun år 2017 godkänns.

Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Taxor för tillsyn sotning och brandskyddskontroll samt
taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor från Västra Mälardalens
Kommunalförbund år 2017
Förslag till taxor för tillsyn, sotning, brandskyddskontroll enligt Lag mot
skydd mot olyckor samt taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lag
om brandfarliga och explosiva varor indexuppräknas årligen.
Kommunfullmäktiges beslut
Västra Mälardalens Kommunalförbunds förslag till taxor för tillsyn,
sotning, brandskyddskontroll enligt Lag mot skydd mot olyckor samt
taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor för år 2017 godkänns.

Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 124/2014-024

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
under mandatperioden 2015-2018
I den av kommunfullmäktige beslutade ”Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda 2015-2018” har behov om vissa tillägg/förtydligande
uppkommit.
I § 8 Arvode deltidsuppdrag under 40 % har tillägg gjorts i undantag om
arvode för uppdrag för ordförande i kommunfullmäktige och revisionen.
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskotts rätt till ersättning för
sammanträde i kommunstyrelsen stryks.
I § 15 Övriga kostnader har en komplettering gjorts av ersättning för
särskilda kostnader som kan utgå.
I § 7 Arvode heltidsuppdrag eller minst 40 % har undantaget
kompletterats med att ledamot med uppdrag i annan nämnd/styrelse än
vad som ingår i huvuduppdraget har rätt till ersättning enligt § 9, dock
inte så att ersättningen sammantaget blir mer än 100 %.
Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagen revidering av arvodesbestämmelserna för mandatperioden
2015-2018 godkänns.

Skickas till:
Personalkontoret
Samtliga nämnder och bolag
Lönekontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 265/2014-101

Svar på motion om tak över skolornas cykelställ
Per Boberg, MP, och Agneta Lambert-Meuller, MP, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2014, § 36, inkommit med en
motion om tak över skolornas cykelställ.
Motionärerna framför bland annat att flertalet elever i grundskolan och
gymnasiet cyklar till och från skolan. Cyklarna blir utsatta för väder och
vind, vilket sliter på cyklarna. För barnen kan detta sända signalen att vi i
vuxensamhället accepterar ett köp-slit-och-släng-tänkande.
Motionärerna föreslår därför att kommunen bygger tak över alla cykelparkeringar vid skolorna och att denna utbyggnad görs med två skolor
om året med början under 2015.
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 januari 2015, § 14, att
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
samråd med tekniska nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2015, § 24.
Barn- och utbildningsförvaltningen har samrått med tekniska
förvaltningen, och båda förvaltningarna ställer sig positiva till motionens
andemening om ”slit- och slängsamhälle” och att istället verka för
långsiktighet och hushållning med jordens resurser. Vidare är det positivt
att verka för att få fler elever att cykla till skolan varje dag. Det är positivt
ur flera aspekter, dels ökar elevernas vardagsmotion och dels är cykeln ett
bar miljöval.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett prisexempel på vad tak över
cykelställ på skolgårdar kan kosta. Nedanstående tabell visar vad det
skulle kosta att bygga tak över 16 cyklar.
Material
Montage
Mark
Summa

Cykelställ ”Ypsilon 4,3 m dubbel 16 platser”
Resurs x 2
Schaktning, montage fundament, fyllning
samt asfaltering ABT
7 000 kr per plats x 16

90 000 kr
10 000 kr
12 000 kr
112 000 kr

Använder man ovanstående exempel och applicerar det på två skolor,
Stureskolan (200 cyklar) och Ladubacksskolan (150 cyklar) så skulle en
beräknad kostnad kunna uppgå till 2 450 000 kronor år 2015.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Medel för detta saknar i budget år 2015. Om budgetberedningen önskar
prioritera detta och tillföra medel, så är det möjligt att påbörja denna
utbyggnad från och med år 2016.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige
besluta att
-

Bifalla motionen om tak över skolornas cykelställ.

-

Utbyggnad av tak över cykelställ på skolgårdar inarbetas i den
kommande strategiska och ekonomiska planen och dels i den av
kommunen framtagna lokalförsörjningsplanen.

-

Genomförandet föreslås så snart ekonomiska förutsättningar finns.

Barn- och utbildningsnämndens svar på återremissen inkom till kommunstyrelsen under september månad 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då ekonomiska medel saknas inom
en överskådlig tid.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då ekonomiska medel saknas inom en överskådlig tid.

Skickas till:
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 245/2013-101

Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola
Dan Karlsson, V, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013, § 109, kommit in med en motion om jämställdhet i förskola och
skola.
Motionären föreslår:


att kommunen utreder möjligheterna att höja genuskompetensen i
förskola/skola i Arboga med två anställda genuspedagoger



att medel avsätts för att möjliggöra för personal att samlas och bearbeta
den egna verksamheten med genuspedagogernas hjälp.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen
till barn- och utbildningsnämnden den 19 november 2013, § 198.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde
den 10 december 2014, § 52. Av protokollsutdraget framkommer det att
skolan och förskolan har ett särskilt uppdrag gällande jämställdhet. Skollagen beskriver hur utbildningen ska utformas och i diskrimineringslagen
finns bestämmelser med syfte att motverka diskriminering och främja lika
rättigheter inom utbildningsområdet.
Tidigare har det funnits en genuspedagog anställd inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Tanken var att fler förvaltningar skulle
använda genuspedagogen i sina verksamheter, men efterfrågan på
tjänsten blev inte av den omfattning som förväntades. Tjänsten togs bort
som en åtgärd i samband med nämndens ramminskning i budget 2009.
Andelen flickor som mår dåligt ökar i länet och som en åtgärd mot detta
har kuratorsfunktionen stärkts i kommunen. Det kan konstateras att ännu
fler kuratorer skulle behövas. Genusfrågan och den kurativa verksamheten hänger ihop. En möjlig väg skulle kunna vara att totalt stärka den
kurativa funktionen med fler personer. De får då uppdraget att även
arbeta med att höja genuskompetensen i organisationen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade anta förslaget till remissvar som
sitt eget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslog i skrivelse den 8 april 2015
kommunfullmäktige besluta att motionen besvaras med att arbetet med
att höja genuskompetensen i förskola och skola är viktigt. Ett alternativ för
att uppnå detta skulle vara att kuratorsfunktionen förstärks med fler
personer. De får då uppdraget att även arbeta med att höja genuskompetensen i organisationen. Motionens förslag om att avsätta medel för att
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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möjliggöra för personal att samlas och bearbeta den egna verksamheten
med genuspedagogerna avslås. Medel för detta saknas i budget 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2015, § 78, att
återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ett förtydligande av nämndens svar.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade återremissen den 27 maj 2015,
§ 23. Av protokollsutdraget framgår följande förtydligande – Det faktum
att medel för detta saknas i 2015 års budget kvarstår. Den beräknade
kostnaden för att anställa två genuspedagoger uppgår till omkring
950 000 kronor årligen. Om budgetberedningen inför år 2016 prioriterar
och avsätter tillräckliga medel för att anställa genuspedagoger, finns
möjlighet att arbeta enligt motionärens förslag i framtiden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade anta förslaget till remissvar som
sitt eget. Barn- och utbildningsnämndens svar på återremissen inkom till
kommunstyrelsen under september månad 2016.
Kerstin Rosenkvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att arbetet med att höja genuskompetensen i
förskola och skola är viktigt. Ett alternativ för att uppnå detta skulle
vara att kuratorsfunktionen förstärks med fler personer. De får då
uppdraget att även arbeta med att höja genuskompetensen i
organisationen.
2. Frågan om medel för att anställa genuspedagoger får behandlas i
budgetberedningens arbete med strategisk och ekonomisk plan för år
2018.

Skickas till:
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-24

Kf § 209

Dnr 69/2016-101

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg intill
Sockenvägen i Medåker
Anders Köld har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
2016, § 37, inkommit med ett medborgarförslag om gång- och cykelväg
intill Sockenvägen i Medåker för att skapa en trygg och säker trafikmiljö
för oskyddade trafikanter.
Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet den 29
mars 2016, § 60, till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 7 september 2016, § 81, och av
protokollsutdraget framgår att det idag finns en sammanhängande gångoch cykelväg mellan korsningen Tåbyvägen/Sockenvägen vid Medåkers
skola och fram till Ålbrovägen inne i samhället. Gång- och cykelvägen är
uppförd i statlig regi av Trafikverket och det är också Trafikverket som är
väghållare för väg 574, Sockenvägen som medborgarförslaget behandlar.
Vid korsningen Sockenvägen/Byringevägen vill förslagsställaren att en
fortsättning av gång- och cykelvägen utefter Sockenvägen (väg 574) fram
till korsningen vid väg 576 (mot Köping) anläggs. En gång- och cykelväg
skulle kunna anläggas på utsidan av kurvan runt Medåkers kyrka. Den
totala längden skulle bli cirka 330 meter.
I Länsstyrelsens plan för regional transportinfrastruktur beskrivs planerade infrastrukturåtgärder i Västmanlands län 2014-2025 och hur dessa
åtgärder bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet. Länsplanens
inriktning är bland annat att utveckla satsningar på infrastruktur för gångoch cykelväg. I preciseringen av funktionsmålet står att förutsättningarna
för att välja gång och cykel ska förbättras. En gång- och cykelväg intill
Sockenvägen i Medåker bedöms ligga i linje med inriktningen och målen i
planen.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat med att ärendet skickas till Trafikverket samt
Länsstyrelsen i Västmanlands län för vidare behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget besvaras med att ärendet skickas till Trafikverket
samt Länsstyrelsen i Västmanlands län för vidare behandling.
Skickas till: Förslagsställaren, Tekniska nämnden fvb till Trafikverket och
Länsstyrelsen i Västmanland, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 210

Dnr 336/2016-008

Brandskyddspolicy
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Man måste i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid
brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand
och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det ska också bedrivas
ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som
finns.
Kommunfullmäktiges beslut
Brandskyddspolicyn antas.

Skickas till:
Personal
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 211

Dnr 27/2016-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Peter Wahlström (M) har den 8 november 2016 inkommit med en begäran
om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begärt entledigande beviljas.
2. Begäran om nu sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.

Skickas till:
Berörda
Länsstyrelsen + handling
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 212

Dnr 27/2016-102

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

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 213

Dnr 27/2016-102

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

Skickas till:
Sturestadens Fastighet AB
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 214

Dnr 344/2016-101

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
behovet av ett vård- och omsorgsboende
Agneta Bode (S) och Liisa Pettersson (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 oktober 2016, § 199, inkommit med en interpellation
till kommunstyrelsens ordförande om behovet av ett vård- och
omsorgsboende.
Placeringen av ett nytt boende har stötts och blötts och kostnaderna har
beräknats om och om igen. Förstudier har gjorts, arkitekter har ritat och
projekteringspengar har anslagits och förbrukats.
Socialnämnden har fattat ett enhälligt beslut om att man behöver ett
boende om 100 platser.
Interpellanterna anser att majoriteten förlänger och förhalar ett bygge som
redan borde varit igång och som också hade varit det, om
ursprungsplanen med Tornet satts i verket.
Interpellanterna ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande
-

Hur tänker du tackla det faktum att Arboga kommun inte har, och än
minder kommer att ha, boendeplatser i tillräcklig omfattning till våra
mest sjuka äldre? Är det din tanke att skicka dem till andra
kommuner? Tycker du att det är förenligt med god ekonomisk
hushållning att använda skattemedel till att betala viten? Varför tar
man inte socialförvaltningens varningssignaler och nämndens beslut
om behovet av 100 platser på allvar?

Av interpellationssvaret framgår att när det gäller frågeställningarna
angående att skicka sjuka äldre till andra kommuner och att använda
skattemedel till att betala viten så handhas de frågeställningarna av
socialnämnden och socialförvaltning. Jag har stort förtroende att berörda
hanterar detta klokt.
När det gäller frågeställningarna angående boendeplatser och
socialförvaltningens behov av 100 platser har berörda förvaltningar
uppdraget att ta fram underlag för beslut i socialnämnd i december och
beslut i kommunstyrelsen i januari.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen samt svaret läggs till handlingarna.
Skickas till: Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 215

Dnr 27/2016-102

Begäran om entledigande från uppdrag som revisor i
Arboga kommun och Västra Mälardalens
Myndighetsförbund samt som lekmannarevisor i
kommunala bolag
Eie Gillheim (S) har den 21 november 2016 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdrag som revisor i Arboga kommun och i Västra
Mälardalens Myndighetsförbund och som lekmannarevisor i
Kommunfastigheter i Arboga AB, Marieborgs Lagerfastigheter AB och
Sturestadens Fastighets AB samt som lekmannarevisorssuppleant i Norra
skogen i Arboga Fastighets AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Till revisor i Arboga kommun utses Bertil Bresell (S).
3. Till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund utses Jan-Erik
Isaksson (S),
4. Till lekmannarevisor i Kommunfastigheter i Arboga AB utses Anette
Grund (S).
5. Till lekmannarevisor i Marieborgs Lagerfastigheter AB utses Anette
Grund (S).
6. Till lekmannarevisor i Sturestadens Fastighets AB utses Per-Gunnar
Persson (M).
7. Val av lekmannarevisorssuppleant i Norra skogen i Arboga Fastighets
AB bordläggs.

Skickas till:
Berörda
Kommunfullmäktige
Revisionen
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Kommunfastigheter i Arboga AB
Sturestadens Fastighets AB
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 216

Dnr 27/2016-102

Val av lekmannarevisorssuppleant till Kommunfastigheter i
Arboga AB och Marieborgs Lagerfastigheter AB
Anette Grund (S) har den 24 november 2016 § 215 blivit vald till
lekmannarevisor i Kommunfastigheter i Arboga AB och Marieborgs
Lagerfastigheter AB istället för lekmannarevisorssuppleant. Nya
lekmannarevisorssuppleanter måste utses.
Kommunfullmäktiges beslut
Val av lekmannarevisorssuppleanter till Kommunfastigheter i Arboga AB
och Marieborgs Lagerfastigheter AB bordläggs.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunfastigheter i Arboga AB
Sturestadens Fastighets AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 217

Dnr 386/2016-101

Interpellation till tekniska nämndens ordförande om
markvärderingen av Soludden
Andreas Silversten (S) har inkommit med en interpellation till tekniska
nämndens ordförande om markvärderingen av Soludden.
En höjning på 1 482 % för Soluddens arrende har skapat stora rubriker.
I oktober 2015 tog ett enigt kommunfullmäktige beslut om vad tomterna
vid Hällarna skulle kosta. Ett beslut som ledde till den situation som DHR
KAK nu hamnat i med ett tomtpris på Soludden på över 3.8 miljoner kr.
Beslutet grundades på den karta med enhetspris som uppvisades av
tekniska nämnden. Ingen i kommunfullmäktige ifrågasatte prisbilden.
Arboga kommun har genomfört två av varandra oberoende värderingar,
en i augusti 2013 och en i juli 2015. Det är vissa skillnader mellan dessa två
värderingar, men i det stora hela skiljer de sig inte så mycket åt i
värderingen av Soludden. De båda oberoende värderingarna fastställer att
tomten är värd ca 1 500 000 -1 750 000 kr.
Från var kommer då priset som presenterades för kommunfullmäktige på
3 864 000 kr ifrån? 600-678 kr/kvm blir plötsligt 1 500 kr/kvm, en ökning
från värderingarna på ca 135 %.
Det markpris som presenterades för kommunfullmäktige (2015-10-28, §
134) att Soluddens mark värderats till 3 864 000 kr ifrågasattes tyvärr
aldrig.
Nu har verkligheten kommit ikapp och beslutet ifrågasatts, därför är min
fråga till tekniska nämndens ordförande:
-

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

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Skickas till:
Tekniska nämndens ordförande
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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