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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–16:15

Ledamöter

Anders Röhfors (M) ordförande, Jonna Lindman (M) 1:e vice ordförande,
Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande, Marianne Samuelsson (L),
Christian Payerl (MP), Hans Ivarsson (C), Kjell Wendin (KD), Carl-Erik
Almskoug (OPA), Kjell Cladin (S), Kjell Persson (S), Lena Träff (S) § 98-100,
Tony Pehrsson (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Joakim Rönnberg (S), Ola Eriksson (S) 101-117

Övriga

Anders Cargerman (L), Christina Hartin Silvergran (V), Sven Nilsson (MP),
Ola Eriksson (S) 98-100, Annica Andersson fritids- och kulturchef § 98-100,
Mimmi Hodzic teknisk chef § 98-100, Marjo Savelius socialchef § 98-100,
116, Thomas Lindberg skolchef § 98-100, 116, Susanne Lundberg
verksamhetschef barn § 98-100, 116, Sofie Eriksson ekonom § 98-100, Nina
Gustafsson ekonom § 98-100, Christina Skantz ekonom § 98-100, Sinnika
Persson ekonomiassistent § 98-100, Anders Svensson utvecklingsstrateg §
98-100, Linda Pedersen administrativ chef § 98-100, Helena Bosved
samhällsplaneringsstrateg § 98-100, Johanna von Wowern
kommunikationsstrateg § 98-100, Ylva Petersson kanslichef § 98-100, Åsa
Fjellström utvecklingsstrateg § 98-100, Marcus Holmberg praktikant, Ann
Björkman ekonomichef, Jerker Parksjö kommunchef, Jessica Hänninen
kommunsekreterare

Utses att justera

Marianne Samuelsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet fredagen den 15 september

Sekreterare

Paragrafer

98–117

Jessica Hänninen
Ordförande

Anders Röhfors
Justerare

Marianne Samuelsson
Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 98

Fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

1. Föredragningslistan fastställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 99

KS 301/2017-006

Närvarorätt för praktikant
Kommunstyrelsens beslut

1. Marcus Holmbergs närvaro på kommunstyrelsen under
praktikperioden godkänns.
Sammanfattning

I kommunallagen 6 kap § 19 och 19 a finns bestämmelser om
närvarorätt för utomstående vid nämndsammanträden.
Kommunstyrelsen föreslås ge Marcus Holmberg, praktikant vid
kommunstyrelseförvaltningen, närvarorätt under praktikperioden
som pågår fram till januari 2018.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 100

KS 307/2017-049

Nulägesanalys av Arboga kommun
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Som ett led i att skapa en resursfördelningsmodell har PWC fått i
uppdrag att ta fram en nulägesanalys för Arboga kommun.
Nulägesanalysen utgår från Räkenskapssammandragen åren 20112016. Tidigare har vid olika tillfällen en nulägesanalys till och med år
2015 redovisats. En uppdatering har nu skett med siffror för år 2016.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 101

KS 146/2017-049

Erbjudande om delägarskap i Inera AB
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. Förvärvet finansieras genom att medel
från kommunens egna kapital tas i anspråk.
2. Redovisat aktieägaravtal godkänns liksom att Arboga kommun
inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.
Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för
Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare
för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som
innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna
samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och
beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i
Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma
villkor som landsting och regioner.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över
bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen
finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel
skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom
det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som
delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen
av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i
linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. Förvärvet finansieras genom att medel
från kommunens egna kapital tas i anspråk.
2. Redovisat aktieägaravtal godkänns liksom att Arboga kommun
inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.
Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 102

KS 259/2017-050

Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Förslag till avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län godkänns.
Sammanfattning

Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet trädde ikraft den 1 januari
2012 i samband med den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en
skrivning som innebar att vid en eventuell regionbildning så skulle
avtalet upphöra per automatik. Under våren 2017 har därför avtalet
uppdaterats och till vissa delar förtydligats. Avtalets skrivningar och
slutliga innehåll har beretts och godkänts av den Strategiska
regionala beredningen vid dess möte den 2 juni 2017.
Det tidigare avtalet förhandlades fram inom ramen för VKL under
2011 inför att landstinget fick ansvar att bilda en regional
kollektivtrafik-myndighet i enlighet med den nya
kollaktivtrafiklagen (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik). I samband
med regionbildningen upphörde avtalet. Det nya förslaget innehåller
en del förtydliganden jämfört med tidigare avtal. Främst finns det
tydliggjort hur, och till viss del när, samverkan och dialogen mellan
Regionen och kommunerna ska ske. Då den tidigare
kollektivtrafikberedningen lades ner i samband med
regionbildningen pekas nu den strategiska regionala beredningen ut
som ansvarig för att bereda länets kollektivtrafikfrågor.
Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt
som i tidigare avtal. Det innebär att regionen finansierar
underskottet i tågtrafiken samt i den regionala stombusstrafiken och
kommunerna finansierar övrig inomkommunal kollektivtrafik.
Ärendet ska vidare till regionfullmäktige.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

KS 258/2017-102

Valkretsindelning för Region Västmanland
Kommunstyrelsens beslut

1. Regionens förslag om oförändrad valkretsindelning med två
valkretsar godkänns.
Sammanfattning

Region Västmanland är sedan år 2006 indelad i två valkretsar vid val
till landstingsfullmäktige.
Västra valkretsen som omfattar Köping, Arboga, Kungsör,
Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Skinnskatteberg och
Norbergs kommun och Östra valkretsen som omfattar Västerås och
Sala kommun.
Vallagen ändrades år 2015 och kravet på valkretsindelning har tagits
bort. Enligt de nya reglerna är regionen en enda valkrets om inte
fullmäktige beslutar att dela in regionen i två eller flera valkretsar.
Om regionen ska valkretsindelas ska beslut fattas senast den 31
oktober 2017.
Inför kommande val år 2018 föreslår regionens demokratiberedning
ingen förändring av nuvarande valkretsindelning med två valkretsar
enligt ovan. Enligt vallagen ska de kommuner som omfattas beredas
möjlighet att yttra sig innan frågan behandlas av regionfullmäktige.
__________
Skickas till:
Region Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 104

KS 47/2017-001

Utvärdering av organisations- och ledningsstrukturen
inom socialtjänstens vård- och omsorg
Kommunstyrelsens beslut

1. Socialnämnden får i uppdrag att genomföra de förslag som
lämnats i utvärdering av organisations- och ledningsstrukturen
inom socialtjänstens verksamhetsområde – vård och omsorg.
2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2015, § 193 att
genomföra en förstudie av vård och omsorg avseende budget och
uppdrag. Studien är en del av den genomlysning av socialtjänsten
som kommunledningen fått i uppdrag att genomföra.
I samband med att förstudien och de utredningsuppdrag som då
lämnats återrapporterades till kommunstyrelsen den 10 januari 2017,
§ 3 fick kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av
organisations- och ledningsstruktur inom vård och omsorg – vad är
optimalt för ledning och styrning inom enheterna.
Utvärderingen har genomförts av Kenneth Holmstedt Ledarskap och
i sammanfattningen har utredaren lämnat ett antal förslag.

Justerare

•

För att göra enhetschefernas uppdrag möjligt föreslås en justering
så att cheferna får maximalt ca 30-35 medarbetare.

•

Uppdragen som arbetsledare avvecklas och ersätts av
samordnare.

•

En Nystart i form av en utbildning med avsnitten ledarskap och
medarbetarskap samt ekonomi och personalfrågor genomförs och
drivs i nära samarbete med kommunens ledning. Fokus sätts
bland annat på hur fler medarbetare inom området ska göras
delaktiga genom ett bra samspel.

Utdragsbestyrkande
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•

Biståndshandläggningen inom Vård och omsorg kan med fördel
överföras till individ- och familjeomsorgen.

•

Ett större fokus sätts på ekonomin i alla frågor.

•

Den ekonom som arbetar med förvaltningen föreslås ingå i dess
ledningsgrupp.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen besluta
1. Socialnämnden får i uppdrag att genomföra de förslag som
lämnats i utvärdering av organisations- och ledningsstrukturen
inom socialtjänstens verksamhetsområde – vård och omsorg.
2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2018.
Yrkande

Ola Eriksson (S) yrkar med stöd av Kjell Wendin (KD) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
__________
Skickas till:
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (30)

PROTOKOLL
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2017-09-12
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§ 105

KS 181/2017-042

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen delår
2017
Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen delår 2017
godkänns.
2. Sammanfattningen överlämnas till kommunens delårsrapport.
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt
verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen delår 2017.
__________
Skickas till:
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

KS 288/2017-008

Riktlinjer för medarbetarsamtal och lönesamtal
Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinje för medarbetarsamtal och lönesamtal antas.
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppgift att uppdatera och
samordna de olika policyer och riktlinjer som berör personalfrågor.
Föreligger förslag till ”riktlinje för medarbetarsamtal och
lönesamtal”.
Riktlinjen medarbetarsamtal och lönesamtal har utvecklats utifrån
medarbetarpolicyn samt tidigare rutin för medarbetarsamtal. Till
riktlinjen medarbetarsamtal och lönesamtal kommer rutiner skapas.
Riktlinjen medarbetarsamtal och lönesamtal har MBL-förhandlats
den 16 maj 2017 och arbetstagarorganisationerna godtog förslaget.
__________
Skickas till:
Personal
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

KS 143/2012-253

Avskrivning av uppdrag om prissättning och övriga
villkor vid överlåtelse av kommunala fastigheter
Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Uppdrag om prissättning och övriga villkor vid överlåtelse av
kommunala fastigheter avskrivs.
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012, § 52 fick
kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur prissättning och övriga
villkor vid överlåtelse av kommunala fastigheter sker och en
jämförelse med andra kommuner skulle genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade under våren 2015 om en satsning för
att få fler att bygga hus och verksamheter i Arboga till och med den
31 december 2016 med ett tomtpris på 50 kronor per kvadratmeter
för tomtmark inom vissa fastställda detaljplaner.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016, § 210 att
tomtpriset under år 2017 ska vara 75 kronor per kvadratmeter på
tomtmark inom nu fastställda detaljplaner i tätorterna Arboga
(inklusive Säbylundsområdet och Sätra), Medåker och Götlunda.
Tomtpriser inom kommande utvecklingsområden bör bedömas
utifrån framtida exploatering och marknadsförutsättningar och
beräkningar och kalkyler redovisas av tekniska nämnden för
respektive område inför beslut om tomtpris.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

KS 3/2017-002

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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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,
donationsfondernas likvida
medel, krav- och
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
Dag Sundelin

Utdragsbestyrkande
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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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§ 109

KS 287/2017-006

Sammanträdesplan för år 2018
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktiges sammanträde i juni flyttas från den 7 juni
till den 14 juni. Sammanträdesplanen för år 2018 godkänns i
övrigt.
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och arbetsutskottet för år 2018 är framtaget.
Antalet sammanträden har minskats jämfört med tidigare år och
kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka istället för var
fjärde.
Ett särskilt utbildningstillfälle för nya kommunfullmäktige samt
avtackning av avgående ledamöter och ersättare föreslås den 13
december 2018.
Kommunstyrelsens planeringsdagar och budgetberedningens dagar
utgår för år 2018.
Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar in följande protokollsanteckning:
Sammanträdesplanen för 2018 är nedbantad till ett minimum. Det är
7 kommunfullmäktige och lika många kommunstyrelser inbokade,
dvs var 6:e vecka. Detta ska jämföras med:
2017: 11 st planerade, 4 st genomförda (till och med 2017-09-12)
2016: 11 st planerade, 11 st genomförda.
2015: 11 st planerade, 9 st genomförda.
2014: 11 st planerade, 11 st genomförda.
Att ta bort 30 % av årets beslutande möten kommer att hämma
demokratin. Det är svårt att tro att det finns 30 % mindre att

Justerare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

diskutera och besluta om. Dessutom har
samhällsbyggnadsberedningen lagts ner, ett forum där vi
diskuterade stora och viktiga samhällsfrågor. I ett läge där
kommunen har stora investeringar på gång är det här väldigt
oroväckande.
Socialdemokraterna vill därför notera i protokollet att
sammanträdesplanen bör behålla samma antal sammanträden som
föregående år.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 110

KS 227/2017-106

Överenskommelse räddningstjänstsamverkan inom
Västmanland
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Västmanlands kommuners styrelse har tagit fram ett förslag till
länsöverenskommelse genom att samla nuvarande samverkansavtal
och praxis. Överenskommelsen omfattar information om förändrad
förmåga i planeringsläget, information om pågående insats som kan
påverka angränsande räddningstjänster och rutiner vid gräsbrand i
gränsland. I länets fem räddningstjänster pågår arbete med
ledningssamverkan eller avtal har upprättats med olika aktörer
utanför länet.
Länets räddningschefer ställer sig positiva till överenskommelsen.
Överenskommelsen kan ses som ett övergripande inriktningsavtal
som i sin tur specificeras i de olika delavtal som finns mellan
räddningstjänsterna i länet. Dialog har genomförts med
Länsstyrelsen.
Västmanlands kommuners styrelse har vid sammanträde den 24 maj
2017 antagit överenskommelse om samverkan mellan
räddningstjänsterna i Västmanlands län samt rekommenderat
räddningsförbund och aktuella kommuner att anta och underteckna
överenskommelsen samt informera kommunens beslutande
församlingar om densamma.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 111

KS 257/2017-751

Införande av social insatsgrupp, SIG, i Arboga
kommun
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Förebyggande rådet i Arboga är ett forum för utbyte av kunskaper
och information om brottsförebyggande och hälsofrämjande
åtgärder. En av parterna i rådet är polisen i Västra Mälardalen.
Tillsammans har rådet och polisen tagit fram en
samverkansöverenskommelse för 2017 där en av åtgärderna för att
nå målbilden om minskad risk för ungdomskriminalitet är att under
året påbörja arbetet med metoden Sociala insatsgrupper.
Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en
kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan olika verksamheter
som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid. Det arbete och de
insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de
medverkandes ordinarie verksamhet. Socialtjänsten leder arbetet
men fler aktörer deltar i insatsen. Ett steg på vägen för att förverkliga
målsättningen om att utveckla det förebyggande arbetet med fokus
på ungdomar är att påbörja ett införande av metoden SIG i Arboga.
Som ett första utbildningstillfälle erbjuds förvaltningarna att delta i
SKL:s webbkonferens i september, en dag med syfte att inspirera och
utveckla det lokala arbetet i sociala insatsgrupper.
Socialnämnden har den 19 juni 2017 § 81 beslutat att ställa sig positiv
till att införa social insatsgrupp, SIG, som arbetsmetod i Arboga
kommun.
__________
Skickas till:
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 112

KS 302/2017-105

Information om kommunlördag den 7 oktober
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Lördagen den 7 oktober anordnas kommunlördag med öppet hus i
Rådhuset. Samtliga förvaltningar, kommunalförbund och
kommunala bolag kommer att medverka och visa delar av sin
verksamhet. Kommunstyrelsens presidium och samtliga
nämndsordförande bör finnas på plats för information och dialog
med besökarna.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 113

Av kommunchefen avgjorda delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattat av kommunchef enligt avsnitt 6
upphandlingsfrågor (beslut nr 11-13/2017), avsnitt 5 säkerhetsfrågor
(beslut nr 1-4/2017) och avsnitt 3 personalfrågor (beslut nr 2/2017) i
kommunstyrelsens delegationsordning redovisas.
Avser diarienummer
KS 54/2015-050
KS 13/2015-050
KS 255/2017-050
KS 24/2017-164
KS 49/2017-164
KS 241/2017-164
KS 249/2017-164
KS 250/2017-002

Justerare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 114

KS 285/2017-045

Av ekonomichefen avgjorda delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisat delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen enligt avsnitt 2
ekonomifrågor (beslut nr 1/2017) i kommunstyrelsens
delegationsordning redovisas.

Justerare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 115

KS 193/2017-013

Statistik för Arboga 2017, första halvåret 2017
Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram statistik för Arboga för
1:a halvåret 2017.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 116

KS 4/2017-049

Ekonomirapport 2017-09-12
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
2. Ekonomirapporten godkänns.
Sammanfattning

Skolchef samt socialchef och verksamhetschef barn redogör för
arbetet med att få en ekonomi i balans.
Ekonomirapport 2017-09-12 inklusive arbetsmarknadsstatistik och
sjukstatistik redovisas.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

§ 117

KS 233/2017-009

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017-09-12
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Protokoll från Kommunfastigheter i Arboga AB 2017-03-07, 2017-0407 och 2017-06-20.
Protokoll från Arbogabostäder AB 2017-03-07, 2017-04-07 och 201706-20.
Protokoll från Rådhuset i Arboga AB 2017-03-07, 2017-04-07 och
2017-06-20.
Stockholms läns landsting – Utställning av Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2050. KS 153/2016-100.
Protokoll från Förebyggande rådet 2017-05-30. KS 23/2017-006.
Protokoll från Kommunala handikapprådet 2017-06-05. KS 122/2017006.
Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden, Köping,
Arboga och Kungsör 2017-06-13.
Västra Mälardalens i Samverkan – Framställan till
Finansdepartementet om att få bli Försöksområde inom ramen för
kommunutredningen. KS 299/2016-106.
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse om att
stärka arbetet med mänskliga rättigheter. KS 286/2017-009.
Sveriges Kommuner och Landsting – Klimatet så klart! Slutrapport
för programberedningen för klimat. KS 247/2017-403.
Sveriges Kommuner och Landsting – Förbundsavgift år 2018 till
Sveriges Kommuner och Landsting. KS 243/2017-050.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

Köpings kommun, kommunstyrelsens beslut den 18 maj 2017 § 80
Överföring av arkivarietjänst till Västra Mälardalens
Kommunalförbund. KS 261/2017-106.
Länsstyrelsen Västmanlands län – Bostadsmarknadsanalys 2017
Västmanland. KS 46/2017-294.
Tekniska förvaltningen – Information om samråd, förslag till
detaljplan för Åbrinken etapp 2. KS 254/2017-214.
Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion 2017-05-18.
Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2017-06-15 och 2017-08-24.
Beslut från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2017-06-15 § 2 samt 2017-08-24 § 3 Förlängning av
tillförordnad förbundschef.
Protokoll från Strategisk regional beredning 2017-06-22. KS 52/2017006.
Protokoll från Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2017-05-19. KS
108/2017-006.
Boverket – Statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2017. KS
241/2017-047.
Minnesanteckningar Länsdelssamråd KAK 2017-04-06.
Samverkansöverenskommelse mellan Arboga kommun och
lokalpolisområde Västra Mälardalen. KS 99/2017-106.
Finansdepartementet - Remiss, Välfärdsutredningens slutbetänkande
Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU
2017:38). Vi avstår eget yttrande. KS 232/2017-121.
Region Örebro län – Remiss av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029 samt
kommunstyrelseförvaltningens svar. KS 245/2017-501.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

Minnesanteckningar från gemensamt arbetsutskott för
kommunstyrelserna i Köping, Arboga och Kungsör 2017-05-23. KS
299/2016-106.
Trafikverket – Remiss av förslag till nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018-2029. Kopia till tekniska och
samhällsplaneraren. KS 303/2017-501.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

Justerare

-

17:37 Interimsavtal om skolkopiering

-

17:38 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

-

17:39 Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

-

17:36 Kommunernas skyldighet att erbjuda lovskola för vissa
elever.

-

17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor – HÖK T med AkademikerAlliansen.

-

17:30 Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLOKL).

-

17:31 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas
vägran att medverka i abortvård

-

17:32 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018

-

17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – KÖK 16
– med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

-

17:34 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor

-

17:40 Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
Meddelarskyddslagen (2017:151)

-

17:29 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12
Kommunstyrelsen

Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL t med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt
AkademikerAlliansen

Justerare

-

17:28 Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud. 17

-

17:42 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020.
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