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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–15:35

Ledamöter

Anders Röhfors (M) ordförande, Jonna Lindman (M) 1:e vice ordförande,
Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande, Marianne Samuelsson (L), Hans
Ivarsson (C), Kjell Wendin (KD), Carl-Erik Almskoug (OPA), Kjell Cladin
(S), Kjell Persson (S), Kerstin Rosenkvist (S), Lena Träff (S), Tony Pehrsson
(SD)

Tjänstgörande
ersättare

Anders Cargerman (L)

Övriga

Dan Avdic Karlsson (V), Ola Eriksson (S) § 1-12, Razmus Schagerström (S),
Mimmi Hodzic teknisk chef § 14-18, 22, Ulf Zackrisson VA-chef § 14-18,
Annika Andersson fritids- och kulturchef § 22, Henrik Syrjälä driftchef §
22, Stefan Persson kommunpolis § 22, Andreas Hornwall
Polismyndighetens underrättelsetjänst § 22, Helena Bosved
samhällsplaneringsstrateg § 22, Ann Björkman ekonomichef, Ylva
Petersson kanslichef, Jerker Parksjö kommunchef, Jessica Hänninen
kommunsekreterare

Utses att justera

Kjell Cladin

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet fredagen den 19 januari 2017

Sekreterare

Paragrafer

1–22

Jessica Hänninen
Ordförande

Anders Röhfors
Justerare

Kjell Cladin
Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

2018-01-16

Organ

2018-01-19

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset

Underskrift

Kommunstyrelsen
2018-02-12

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

Innehåll
Ärende

Justerare

Sida

Fastställande av föredragningslistan

3

Riktlinjer för upphandling, miljökrav och sociala krav

4

Upphandlings- och inköpspolicy

6

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

8

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

10

Begäran om överlåtelse av tillsyn från Länsstyrelsen till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund

12

Kartläggning över vilka medlemsavgifter som betalas inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde

13

Svar på motion om förenklad återvinning med ”Returbilen”

14

Svar på remiss av Miljö- och klimatrådets projektförslag 2018

17

Undertecknande av handlingar

18

Svar på frågor om grundläggande granskning 2017 Kommunstyrelsen

21

Utträde ur Fibra AB samt överlåtelse av Arboga kommuns
aktier i Fibra AB

22

Information om utbildning om civilt försvar

24

Information om fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

25

Inbjudan till kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att
delta i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt

26

Av kommunchefen avgjorda ärenden

28

Av ekonomichefen avgjort ärende

29

Svar på remiss om handlingsplan för Hjälmaren

30

Ekonomirapport 2018-01-16

31

Meddelanden till kommunstyrelsen 2018-01-16

32

Tillsättande av förtroendemannaråd för översyn av
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019-2022 samt
regler för partistöd

35

Polisens underrättelsetjänst informerar

36

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§1

Fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns med följande ändringar
 Handlingsplan för Hjälmaren behandlas efter av ekonomichefen
avgjort ärende istället.
Tillägg
 Tillsättande av förtroendemannaråd för översyn av
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019-2022 samt regler
för partistöd. Behandlas innan polisens underrättelsetjänst
informerar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-01-16
Kommunstyrelsen

§2

KS 398/2017-106

Riktlinjer för upphandling, miljökrav och sociala krav
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras i avvaktan på att Kungsörs kommun
behandlar ärendet.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och
kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlingsoch inköpspolicy. Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och
nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och
Surahammars kommuner samt för Västra Mälardalens
Kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. I nu
gällande riktlinje finns skrivningar om miljö och socialt
hänsynstagande. Det förslag som arbetats fram innehåller nu tre
olika riktlinjer. Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras
med rutinbeskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna.
 Riktlinje för upphandling
 Riktlinje för miljökrav vid upphandling
 Riktlinje för sociala krav vid upphandling
Sedan tidigare finns riktlinje för direktupphandling som beslutats av
kommunstyrelsen i Arboga den 2 december 2014, § 171.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Justerare

-

Riktlinjer för upphandling, miljökrav vid upphandling,
sociala krav vid upphandling och vid direktupphandling
fastställs.

-

Nu gällande riktlinje för upphandling som antogs av
kommunstyrelsen Arboga den 1 juni 2009, § 74 upphävs.

Utdragsbestyrkande
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-

Nu gällande riktlinje för direktupphandling som antogs av
kommunstyrelsen Arboga den 2 december 2014, § 171
upphävs.

Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på att
Kungsörs kommun behandlar ärendet.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot
Anders Röhfors (M) yrkande om återremiss finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

KS 399/2017-106

Upphandlings- och inköpspolicy
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras i avvaktan på att Kungsörs kommun
behandlar ärendet.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och
kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlingsoch inköpspolicy. Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och
nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och
Surahammars kommuner samt för Västra Mälardalens
Kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Med utgångspunkt i upphandlings- och inköpspolicyn så ska
närmare riktlinjer för upphandlingsverksamheten fastställas. All
verksamhet ska ha kunskap om och följa denna policy och fastställda
riktlinjer.
Bland förändringarna kan nämnas
 Policyn avses täcka in alla samverkande parter. Ett led i den
fördjupade samverkan som ska ske mellan
kommuner/bolag/förbund.
 Upphandlingar ska planeras i god tid för att skapa ökade
förutsättningar för att finna fler upphandlingar som ska kunna
ske i samverkan. Förutsättningarna för att genomföra
upphandlingar med hög kvalité i rätt tid ökar därmed.
 Förtydligande av att upphandling ska svara mot verksamhetens
behov och produkterna som upphandlas ska också ha rätt
funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med hög
säkerhet.
 Konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas
vid de upphandlingar som medför krav på dokumentation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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 Upphandlingar bör utformas så att såväl lokala som nationella
och i vissa fall internationella företag har möjlighet att lämna
anbud och delta i konkurrensen samt att gällande lagar efterföljs.
Uppgiften har förtydligats för att bättre motsvara lagstiftarens
intention om att öppna upp för fler, även små och medelstora,
företag att delta i upphandlingar
 Möjligheterna till samordnad upphandling ska ske med
medlemskommuner, kommunala bolag och andra upphandlande
myndigheter där det är fördelaktigt. Utgör utökad skrivning för
att fler parter (kommunkoncerner) samverkar.
 Hållbar utveckling har förtydligats genom skrivning ”inom de
ramar som upphandlingslagstiftning medger”.
 Ett avsnitt om ansvar har tillförts.
Nu gällande upphandlings- och inköpspolicy antogs av
kommunfullmäktige i Arboga den 17 juni 2009, § 74.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
-

Upphandlings- och inköpspolicyn fastställs.

-

Nu gällande upphandlings- och inköpspolicy som antogs av
kommunfullmäktige i Arboga den 17 juni 2009, § 74 upphävs.

Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på att
Kungsörs kommun behandlar ärendet.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot
Anders Röhfors (M) yrkande om återremiss finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.
__________
Skickas till: Kommunstyrelseförvaltningen, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

KS 415/2017-003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas med tillägg om
revidering av texten om medborgarförslag där tredje
stycket ska ändras till: Ämnen av olika slag får inte tas upp i
samma medborgarförslag.
2. Arbetsordningen gäller från och med den 1 mars 2018.
Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens
(S) ändringsyrkande gällande § 32.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017, § 122, att anta
arbetsordning för kommunfullmäktige. Behov av ytterligare
revidering föreligger bland annat med anledning av den nya
kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018.
Arbetsordningen är kompletterad med hänvisning till kapitel och
paragrafer i nya kommunallagen.
§ 5 Tid och plats för sammanträden revideras beträffande former för
första sammanträdet med nya kommunfullmäktige.
§ 9 Annonsering av sammanträde sker på kommunens anslagstavla
och på hemsidan. Det är inget lagkrav att annonsera i ortstidning i
nya kommunallagen.
Förtydligande görs om att motionär och interpellant måste vara
närvarande och tjänstgöra i § 31 om motioner och § 33 om
interpellationer.
§ 32 Medborgarförslag ändras texten så att fullmäktige får överlåta
till kommunstyrelsen eller annan nämnd att fatta beslut i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22 om yttranderätt kompletteras med att revisorernas sakkunniga
har rätt att yttra sig.
§ 37 om behandling av revisionsberättelsen kompletteras även den
med att revisorernas sakkunniga har rätt att yttra sig.
§ 41-42 om expediering och publicering redigeras genom att hela
protokollet inte skickas ut utan finns på hemsidan.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
 Kommunfullmäktiges arbetsordning antas med tillägg om
revidering av texten om medborgarförslag där tredje
stycket ska ändras till: Ämnen av olika slag får inte tas upp i
samma medborgarförslag.
 Arbetsordningen gäller från och med den 1 mars 2018.
Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar ändring i § 32, sjätte stycket, gällande
medborgarförslag från att kommunfullmäktige får överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet till att
kommunfullmäktige kan i undantagsfall överlåta till
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
Jonna Lindman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) ändringsyrkande
gällande § 32 finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat avslå
yrkandet.
Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

KS 1/2018-105

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker
med en begränsad annons i Magazin 24 under år 2018.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 16 december 2010, § 25, beslutat att
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i
Arboga Tidning såvida inte särskilda skäl föranleder annat.
I den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018 finns
inte längre krav på att annonsering ska ske i ortstidning. Lagtexten
anger endast att sammanträdet ska tillkännages på kommunens
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kommunfullmäktiges arbetsordning har därför reviderats så att det i
§ 9 står att annonsering om sammanträde med föredragningslista
sker på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida.
Kostnaden för en annons med fullständig föredragningslista har
under år 2017 uppgått till ca 6 500 kronor per tillfälle. Om fortsatt
annonsering ska ske så anser kommunstyrelseförvaltningen att det
räcker att kungöra tid och plats och eventuellt ange några av de
ärenden som kommer att behandlas. För fullständig
föredragningslista så hänvisas till hemsidan eller anslagstavlan.
Prisuppgift har tagits in från Arboga Tidning som varannan onsdag
täcker alla hushåll och företag i Arboga. Två tillfällen under 2018 kan
totalutdelningstillfällena väljas. För övriga sammanträden under året
gäller att annonsen når prenumeranterna. Pris per annons som sker
som annonsering under rubriken möten är 2 170 kronor.
Prisuppgift har även tagits in från Magazin24 som kommer ut varje
onsdag och täcker alla hushåll och företag i Arboga. Pris per annons
är 2 342 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Köpings kommun kommer inte att annonsera sina sammanträden i
någon tidning. Kungsörs kommun har beslutat att annonsera med
begränsad dagordning i Magazin24 under hela mandatperioden
(täckningsgraden för BBL/AT är begränsad i Kungsör).
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärendet utan förslag till
beslut.
Yrkande

Jonna Lindman (M) yrkar att annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden sker med en begränsad annons i Magazin 24 under år
2018.
Andreas Silversten (S) yrkar bifall till Jonna Lindmans (M) yrkande.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på Jonna Lindmans (M) yrkande finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

KS 407/2017-420

Begäran om överlåtelse av tillsyn från Länsstyrelsen
till Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. En framställan görs hos Länsstyrelsen om överlåtelse av
tillsynen på Arboga Miljötransport AB i Arboga till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 1 mars
2018.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion beslutade den 16
november 2017, § 128, med stöd av miljöbalken 26 kap § 3 samt
miljötillsynsförordningen 1 kap 18 § att hemställa hos
kommunfullmäktige att framställan görs hos Länsstyrelsen om
överlåtelse av tillsynen på Arboga Miljötransport AB i Arboga till
Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 1 februari
2018.
Arboga Miljötransport AB har den 19 oktober 2017 fått tillstånd för
att bedriva tillståndspliktig verksamhet B. Tillståndet gäller lagring
av farligt avfall som en del av insamlingen, på fastigheten Malen 1
Arboga kommun. Tillsynsansvaret för Arboga Miljötransport AB har
tidigare legat på Västra Mälardalens Myndighetsförbund men i och
med att Arboga Miljötransport AB nu är en tillståndspliktig
verksamhet faller tillsynsansvaret på länsstyrelsen i Västmanland.
Enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den
operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. I den
omfattning som fram går av miljötillsynsförordningen 2 kap. är
Västra Mälardalens Myndighetsförbund intention att fortsätta ha den
operativa tillsynen över Arboga Miljötransport AB.
__________
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

KS 192/2013-041

Kartläggning över vilka medlemsavgifter som betalas
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Kommunstyrelsens beslut

1. Med den kartläggning av medlemsavgifter för
kommunstyrelsens verksamhetsområde som återfinns
i kommunstyrelsens underlag till mål och budget för år 2018
så kan uppdraget avslutas.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 19 november
2013, § 187, uppdrag om kartläggning över vilka medlemsavgifter
som betalas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde till
kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2017, § 141 att anta
kommunstyrelsens mål och budget för år 2018. I underlaget anges
vilka medlemsavgifter som fortsättningsvis ska betalas av
kommunstyrelsen.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§8

KS 59/2013-101

Svar på motion om förenklad återvinning med
”Returbilen”
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Motionen avslås med hänvisning till producentansvaret.
Sammanfattning

Agneta Bode, S, har kommit in med en motion till
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2013, § 26.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen.
Motionären menar att det är för små återvinningsstationer som är
utplacerade på olika områden i Arboga och för att de ska upplevas
som värda ett besök från medborgarna behöver de innehålla många
behållare för olika slags returer. Verkligheten ser dock inte ut så
överallt och alltför ofta är behållarna fulla.
Motionären menar vidare att väldigt många av kommunens äldre
invånare har mycket svårt att frakta alla returer till dessa
återvinningsstationer. För att kunna frakta alla kassar är det
nödvändigt att vara bilburen. Alla dessa återupprepade bilturer från
enskilda hushåll är mycket skadliga för miljön.
Motionären anser att ett sätt att minska denna skadliga
miljöpåverkan och att samtidigt underlätta återvinningen för
Arbogas äldre invånare, vore att införa någon slags återvinningsbil.
Det kan vara en buss eller en lastbil med olika behållare på, som åker
till olika bostadsområden och samlar in diverse återvinningsbart
material. ”Returbilen” skulle kunna ha en regelbunden rutt som
annonseras och stanna på bestämda ställen i kvarteren.
Motionären yrkar därför att Arboga kommun, under en begränsad
tid inför en ”returbil” enligt ovanstående. Om försöket faller väl ut
ska det därefter permanentas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

Kommunens ansvar

Kommunens renhållningsansvar har tidigare varit överfört till Västra
Mälardalens Kommunalförbund och omfattar insamling, transport
och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
(”kärl- och säcksopor”, latrin och slam från enskilda slamavskiljare
och slutna tankar). Enligt kommunfullmäktiges beslut den 30 mars
2017, § 16 är renhållningsansvaret överfört till Vafab Miljö
Kommunalförbund från och med den 1 november 2017.
Avseende ansvar för förpackningar, returpapper och tidningar
framgår följande av renhållningsordning för Arboga, Köping och
Kungsörs kommuner:
”Producentansvaret för förpackningar, returpapper och tidningar
infördes 1994. Det innebär att den som tillverkar förpackningar och
tidningar även ansvarar för att de ska kunna samlas in och
återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt efter konsumentens
förbrukning. Producentansvar finns också för bilar, däck samt
elektriska och elektroniska apparater (inklusive glödlampor) och
batterier. Producentansvaret är reglerat enligt förordningar som
regeringen har beslutat.”
Ur renhållningsordningen framgår vidare att producenterna ska
samråda med kommunen för att möjliggöra den insamling som
producenterna ansvarar för.
Insamling av förpackningar och tidningar

Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI. De ansvarar för
arbete med dagliga och gemensamma frågor gällande skötsel och
drift av återvinningsstationer.
En del hyresvärdar och bostadsrättföreningar väljer att inom sin
fastighet uppföra miljöhus för att underlätta återvinning för de som
bor på fastigheten. Detta är en service som då ingår i bostadens
avgift. Det går även att lämna förpackningar och tidningar på
återbruket.
En del i Arboga kommuns arbete för att underlätta källsortering och
återvinning är att hitta lämpliga och tillgängliga platser för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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uppförande av återvinningsstationerna samt återbruk. I befintlig
bebyggelse kan det vara svårt att hitta lämpliga ytor för allmänna
anläggningar. Samtidigt är ett återkommande dilemma att många
önskar lättåtkomliga återvinningsmöjligheter men få vill ha
återvinningsstationer intill sin bostad. I arbetet ingår att titta på
placering av en återvinningsstation på söder.
Med hänsyn till producentansvaret föreslås motionen om förenklad
återvinning med ”Returbilen” avslås.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§9

KS 453/2017

Svar på remiss av Miljö- och klimatrådets
projektförslag 2018
Kommunstyrelsens beslut

1. Inga synpunkter finns på Miljö- och klimatrådets
projektförslag.
Sammanfattning

Miljö- och klimatrådet har tagit fram 14 projektförslag för förankring
och beslut i respektive organisation. Projekten är
kommunövergripande och projektledningen finns bland annat hos
länsstyrelsen, VafabMiljö, Mälarenergi och Västerås stad.
Med anledning av den kortar remisstiden har ett underhandssvar
lämnats om att inga synpunkter finns på projektförslagen.
Länsstyrelsen har lämnat utsträckt svarstid och önskar att
kommunstyrelsen fattar beslut om remissen.
__________
Skickas till:
Länsstyrelsen Västmanlands län
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 10

KS 3/2018-003

Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsens beslut

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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

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, och
vid förfall för
denne,
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, och
vid förfall för
denne,
ekonomichef Ann
Björkman
alternativt
kanslichef Ylva
Petersson

Likvida medel,
donations-fondernas
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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

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

Kommunchef
Jerker Parksjö, och
vid förfall för
denne,
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, ny
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:
Ekonomi
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 11

KS 388/2017-007

Svar på frågor om grundläggande granskning 2017 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

1. De redovisade svaren på granskningen godkänns.
Sammanfattning

Kommunchefen redovisar förslag till svar på revisionens frågor i den
grundläggande granskning som enligt kommunallagen ska ske
årligen och där all verksamhet granskas och God revisionssed ger
viss vägledning i hur granskningen ska anpassas.
God revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande
frågeställningar i en grundläggande granskning. Enligt God
revisionssed förväntas nämnder och styrelse ha: ”tolkat mål och
uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten, gjort en egen riskanalys, uppföljning å
rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid
avvikelser, ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning å
rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna kontroll samt
tydliga beslutsunderlag och protokoll.”
__________
Skickas till:
Revisorerna
KPMG
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 12

KS 370/2017-534

Utträde ur Fibra AB samt överlåtelse av Arboga
kommuns aktier i Fibra AB
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Arboga kommun lämnar samarbete och ägandet i Fibra AB.
2. Kostnaden för utträdet finansieras inom kommunstyrelsens
budget avseende år 2017.
3. Kommunens aktier överlåts till nominellt värde till Fibra AB.
Sammanfattning

Arboga kommun beslutade i kommunfullmäktige den 20 december
2012, § 182 att bli delägare i dåvarande Stadsnät i Svealand AB
tillsammans med Västerås stad (Mälarenergi AB), Eskilstuna
kommun (Eskilstuna energi och miljö) samt Hallstahammars
kommun.
Bolaget ändrade från år 2015 namn till Fibra AB.
Bolaget skall, direkt eller indirekt, vara helägt av kommuner och
bolagets uppgift och syfte skall vara att bygga, förvärva, äga, driva,
utveckla, marknadsföra det öppna bredbandsnätet hos respektive
part.
Parternas målsättning var att genom ett aktivt ägarskap i Stadsnät i
Svealand AB uppnå bland annat följande:
Nå målen i den nationella bredbandsstrategin i sina respektive
kommuner och förbättra servicen till kommuninnevånarna och
näringsliv genom att erbjuda ett samhällsbredband.
Respektive delägares ägarandel i SISAB har tagits fram genom en
sammanvägning av folkmängden i respektive kommun,
nettoomsättningen i nuvarande stadsnät eller bredbandsverksamhet
samt anskaffningsvärdet för respektive delägares passiva och aktiva
nät.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

Delägare
Befolkning
Ägarandel
MESN
138 709 52,4%
66 %*
EEM
97 596 36,9%
28,4 %*
Hallstahammar 15 224 5,7%
3,7 %
Arboga
13 300 5,0%
1,9 %
Summa
264 829 100,0%
100,0%

Antal
aktier
330
142
19
9
500

Arboga kommun har under de senaste åren fört en dialog med Fibra
AB då vi inte varit helt nöjda med hur vårt gemensamma arbete har
bedrivits. Kommunen har därför istället inlett ett samarbete med
Telia AB för att tillförsäkra medborgarna fortsatt tillgång till fiber
och en fortsatt utbyggnad.
I början av år 2017 inleddes en dialog om Arbogas utträde ur Fibra
AB. Utträdesprocessen har bedrivits i projektform och ska bekostas
av den utträdande parten. Processen har bland annat omfattat
överlämning av dokumentation, övertagande av teknisk utrustning,
kundhantering samt avslut och överlämning av befintliga
byggprojekt.
Efter genomförd utträdesprocess fakturerar Fibra AB kommunen
3 059 959 kr.
Intäktsförlust 2018-2021

4 292 866

Projekt ”Arbogas utträde”

298 325

Övertagande av aktiv utrustning

563 568

Upplåtelseavgift 2018-2021

2 094 800

Summa

3 059 959

I bolagsordningen stadgas att efter överenskommelse om utträde
skall kommunens aktier erbjudas övriga aktieägare. Erbjudandet ska
ske skriftligt till bolagets styrelse.
__________
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 13

KS 74/2015-016

Information om utbildning om civilt försvar
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Den 17 april hålls en utbildning om civilt försvar.
Utbildningen genomförs tillsammans med Kommunstyrelsen och
krisledningsgruppen i Kungsörs kommun.
Målet med dagen är att ge goda kunskaper om bland annat
kommunens roll vid höjd beredskap och krig, gråzonsproblematiken
och vilka förberedelser som kommunen är skyldig att göra.
Övriga deltagare är Försvarsmakten, Polisen och Räddningstjänsten.
En mer utförlig inbjudan skickas ut längre fram.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 14

KS 299/2016-106

Information om fördjupad samverkan i Västra
Mälardalen
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Kommunchefen informerar om arbetet med fördjupad samverkan i
Västra Mälardalen.
För att bli en mer konkurrenskraftig region för boende, företagare
och besökare undertecknades den 31 augusti 2016 en
avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga
och Kungsörs kommuner samt regionala näringslivsföreträdare. I
avsiktsförklaringen ingick även ett önskemål om att bli pilotområde i
den då kommande statliga utredningen om framtidens
kommunstruktur.
Verksamheterna har arbetat med att titta närmare på samverkan
inom 14 områden som har prioriterats av politiken. Delrapporter
färdigställdes hösten 2017 och styrgruppen har beslutat om ett antal
områden som är klara att genomföras.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 15

KS 5/2018-106

Inbjudan till kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör att delta i Kommunutredningens och SKL:s
fallstudieprojekt
Kommunstyrelsens beslut

1. Arboga kommun deltar tillsammans med Köping och
Kungsör i Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt.
Sammanfattning

Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur
kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta
samhällsutvecklingen. Utredningen har tidigare varit i kontakt med
kommunerna om att ingå i ett fallstudieprojekt för att undersöka
potentialen i olika strukturförändrande åtgärder.
Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med
mellanliggande arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion,
varför formerna för workshoparna planeras utifrån detta.
Fallstudierna har tre syften:
a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser
i kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska
lösningar.
b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller
planerade samverkanslösningar från fallstudiekommunerna.
c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete
Det blir i princip upp till fallstudiekommunerna att avgöra vilka som
ska delta på workshoparna, men 2-4 personer från vardera
kommunstyrelsens arbetsutskott respektive förvaltningsledningen
kan vara lämpligt. Resursmässigt innebär projektet att tid bör
avsättas för respektive workshop samt för inläsning av
underlagsmaterial till workshop 2. Dessutom bör tid avsättas för
några intervjuer under projektet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-01-16
Kommunstyrelsen

__________
Skickas till:
Finansdepartementet, Kommunutredningen
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 16

Av kommunchefen avgjorda ärenden
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattat av kommunchef enligt avsnitt 6
upphandlingsfrågor (beslut nr 14-15/2017) redovisas.
Avser diarienummer
KS 84/2015-050
KS 414/2017-050
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 17

KS 445/2017-045

Av ekonomichefen avgjort ärende
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisat delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef enligt avsnitt ekonomi
(beslut nr 2/2017) redovisas.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 18

KS 457/2017-341

Svar på remiss om handlingsplan för Hjälmaren
Kommunstyrelsens beslut

1. Möjligheten till LOVA-bidrag för Hjälmarprojektet kan
undersökas.
2. Under förutsättning att övriga medlemmar anser att Hjälmarprojektet ska genomföras måste befintliga resurser inom
Hjälmarens vattenvårdsförbunds budgetram prioriteras till
projektet.
Sammanfattning

Från Hjälmarens vattenvårdsförbund har remiss daterad 21
december 2017 inkommit avseende förslag till handlingsplan för
Hjälmaren. Ur remissen kan följande läsas:
”Övergödning är Hjälmarens största miljöproblem. Remitterad
handlingsplan beskriver det arbete som arbetsgruppen för Hjälmaren anser
behövs för att minska övergödningen av i synnerhet Storhjälmaren och
Östra Hjälmaren.
För att minska kostnaden för Hjälmarprojektet såsom det beskrivs i bilagda
handlingsplan avser Hjälmarens vattenvårdsförbund ansöka om LOVAbidrag för projektets hela period, tre år, hos Länsstyrelsen i Örebro.
Ansökningstiden går ut den 28 februari och för att Kommunstyrelsernas
uppfattningar om Hjälmar-projektet ska kunna behandlas på vårt
styrelsemöte den 14 februari önskar vi era svar senast den 31 januari 2018.
Observera att om projektet beviljas LOVA bidrag så halveras de kostnader
som anges i bilagda handlingsplan.”
__________
Skickas till:
Tekniska förvaltningen
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 19

KS 6/2018-049

Ekonomirapport 2018-01-16
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Ekonomirapport 2018-01-16 inklusive sjukstatistik och
arbetslöshetsstatistik redovisas.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 20

KS 2/2018-009

Meddelanden till kommunstyrelsen 2018-01-16
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2017-11-16 och 2017-12-14.
Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion 2017-12-13.
Protokoll från styrelsemöten med Sturestadens Fastighets AB,
Seniorbostäder i Arboga AB, Marieborgs Lagerfastigheter AB och
Norra Skogen i Arboga Fastighets AB 2017-11-26.
Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden 2017-11-14 och
2017-12-12.
Protokoll från gemensam hjälpmedelsnämnd 2017-11-24.
KS 108/2017-006.
Protokoll från Strategisk regional beredning 2017-12-01. KS 52/2017006.
Servicelöften inom barn- och utbildningsnämndens, fritids- och
kulturnämndens, socialnämndens och tekniska nämndens
verksamhetsområden. KS 339/2016-009.
Remiss av statskontorets rapport om stärkt livsmedelskontroll
genom ökad kommunal samverkan (2017:9) samt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds förbundsdirektions svar. KS 343/2017-420.
Kungsörs kommuns kommunfullmäktige beslut 2017-11-12, § 187 –
ny förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund. KS
403/2017-106.
Minnesanteckningar från dialogmöte med Sturestadens fastighets
AB den 5 december 2017. KS 52/2017-006.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Minnesanteckningar från dialogmöte med Rådhuset i Arboga AB
den 5 december 2017. KS 52/2017-006.
Migrationsverkets skrivelser om tillfälligt stöd för ensamkommande
unga asylsökande och beslut om delutbetalning av statlig ersättning
för asylsökande. Kopia: Socialförvaltningen och ekonomi. KS
452/2017-133.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och landsting
 17:41 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor
som brutit mot interna regelverk m m.
 17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år 2018.
 17:53 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/
stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018.
 17:54 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2018.
 17:55 Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende
Bilaga J. Bilaga till allmänna bestämmelser.
 17:57 En ny kommunallag.
 17:60 Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2018 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.
 17:62 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna.
 17:64 Omsorgsprisindex
 17:65 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig
med fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares
utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 §
diskrimineringslagen.
 17:68 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
 17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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 17:70 Politisk information i skolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 21

KS 19/2018-103

Tillsättande av förtroendemannaråd för översyn av
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019-2022
samt regler för partistöd
Kommunstyrelsens beslut

1. Ett förtroendemannaråd med en representant från varje parti
tillsätts för att genomföra en översyn av arvodesbestämmelser
för mandatperioden 2019-2020 samt regler för partistöd.
Sammanfattning

En översyn av arvodesbestämmelser och regler för partistöd behöver
göras inför nästkommande mandatperiod.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-16
Kommunstyrelsen

§ 22

KS 18/2018-114

Polisens underrättelsetjänst informerar
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Polisens underrättelsetjänst är inbjudna till dagen sammanträde för
att informera om sitt uppdrag att lägesfölja brottsligheten. De
områden som man främst tittar på är lokala kriminella nätverk,
inhemsk extremism samt internationella brottsnätverk.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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