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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–15:40

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) § 124-139, Lena Träff (S)

Tjänstgörande
ersättare

Dan Avdic Karlsson (V), Sven Nilsson (MP), Ola Eriksson (S) § 118-123

Övriga

Anders Cargerman (L) § 123-139, Ola Eriksson (S) § 124-139, Madelen
Lindqvist Region Västmanland § 123, Linnea Paulsson Region
Västmanland § 123, Mimmi Hodzic teknisk chef § 131, Helena Bosved
samhällsplaneringsstrateg § 123-129, Jerker Parksjö kommunchef, Ann
Björkman ekonomichef, Marcus Holmberg praktikant, Ylva Petersson
kanslichef

Utses att justera

Hans Ivarsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet fredagen den 13 oktober

Sekreterare

Paragrafer

118–139

Ylva Petersson
Ordförande

Anders Röhfors
Justerare

Hans Ivarsson
Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

2017-10-10

Organ

2017-10-13

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset

Underskrift

Kommunstyrelsen
2017-11-06
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Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

Innehåll
Ärende

Justerare

Sida

Fastställande av föredragningslistan

4

Ansökan till MSB om ledningstöd

5

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017-10-10

6

Av kommunstyrelsens ordförande avgjorda ärenden genom
delegation

7

Av kommunchefen avgjorda ärenden genom delegation

8

Ekonomirapport 2017-10-10

9

Liv och hälsa ung 2017

10

Information om VafabMiljö Kommunalförbund

11

Utställningshandling Framtidens Arboga, översiktsplan för
Arboga kommun med utblick mot 2030

12

Upphandling av anropsstyrd tätortstrafik i Arboga

14

Svar på remiss Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029
för Västmanlands län samt gång- och cykelstrategi

15

Svar på remiss Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt samverkan och
planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050

16

Delårsrapport 2017-08-31 samt ekonomisk prognos 2 för år 2017

18

Årsredovisning 2016, VafabMiljö Kommunalförbund

20

Svar på medborgarförslag om att Arboga kommun tar initiativ
för att anlägga en enkel naturstig längs Arboga åns norra sida

21

Svar på återremitterat medborgarförslag om att införa bussar i
Arboga på morgon och eftermiddag

23

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

25

Redovisning av obesvarade motioner

26

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

27

Återremitterad sammanträdesplan för år 2018

29

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Information om tillagning av portionsförpackade måltider till
personer med biståndsbeslut om matleverans i ordinärt boende

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 118

Fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar
Tillägg
-Ny punkt 3. Ansökan till MSB om ledningsstöd.
Ändringar
- Punkterna 19-22 i föredragningslistan behandlas i omvänd ordning
som punkterna 4 - 7.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 119

KS 230/2017-121

Ansökan till MSB om ledningstöd
Kommunstyrelsens beslut

1. Ansökan om ledningsstöd godkänns.
Sammanfattning

Arboga kommun ansöker om kommunalt ledningsstöd från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ansökan
gäller för kommunal ledningsplats och för att säkra upp skalskyddet.
I den del av rådhuset där den befintliga ledningsplatsen idag finns
ska externa verksamheter bedrivas och eventuellt ska lokalerna på
sikt säljas. Detta innebär att Arboga kommun ser det nödvändigt att
flytta ledningscentralen. Reservkraftverk är installerat i
kommunhuset.
__________
Skickas till:
MSB
Beredskapsplanläggare
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 120

KS 233/2017-009

Meddelanden till kommunstyrelsen 2017-10-10
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2017-09-21.
Protokoll från Rådhuset i Arboga AB, Kommunfastigheter i Arboga
AB och Arbogabostäder AB 2017-09-07.
Lägesrapport avseende kommunens beredskap och kapacitet i
mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande,
under perioden 1/7 till 30/9 2017. KS 153/2017-133.
Protokoll från strategisk regional beredning 2017-09-01.
KS 52/2017-006.
Socialnämndens beslut 2017-09-06 § 101 Förstudie – nytt vård- och
omsorgsboende. KS 14/2014-299.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 121

Av kommunstyrelsens ordförande avgjorda ärenden
genom delegation
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisat delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande enligt
avsnitt 4 kommunövergripande personalfrågor (beslut nr 2/2017) i
kommunstyrelsens delegationsordning redovisas. Avser
diarienummer 22/2017-021.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 122

Av kommunchefen avgjorda ärenden genom
delegation
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattat av kommunchef enligt avsnitt 5
säkerhetsfrågor (beslut nr 5/2017). och avsnitt 3 personalfrågor
(beslut nr 3/2017) i kommunstyrelsens delegationsordning
redovisas. Ärendenummer 316/2017-164 och 314/2017-002.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 123

KS 4/2017-049

Ekonomirapport 2017-10-10
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Ekonomirapport 2107-10-10 inklusive arbetsmarknadsstatistik och
sjukstatistik redovisas.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 124

KS 230/2017-121

Liv och hälsa ung 2017
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Hälsoplanerare från Region Västmanland informerar om
undersökningen Liv och hälsa ung 2017 och gör jämförelser med
länet och med tidigare undersökning från år 2015. Liv och hälsa ung
är en undersökning som omfattar så gott som samtliga
skolungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 i
gymnasiet. Syftet är främst att beskriva skolungdomarnas livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa samt att följa utvecklingen över tid.
Resultatet från undersökningen kan användas av många och på olika
nivåer.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 125

Information om VafabMiljö Kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Överlämnande av avfallshanteringen från Västra Mälardalens
Kommunalförbund till VafabMiljö Kommunalförbund sker den 1
november 2017. Teknisk chef lämnar en lägesrapport
inför VafabMiljös upphandling avseende insamling av
hushållsavfall.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 126

KS 366/2015-212

Utställningshandling Framtidens Arboga,
översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot
2030
Kommunstyrelsens beslut

1. Upprättad samrådsredogörelse godkänns.
2. Utställningshandling Framtidens Arboga, översiktsplan för
Arboga kommun med utblick mot 2030, inklusive tillhörande
handlingar godkänns för utställning.
Sammanfattning

Förslaget till Framtidens Arboga – Översiktsplan för Arboga
kommun med utblick mot 2030 har varit utsänt för samråd under
tiden 9 maj – 9 juli 2017. Cirka 30 remissvar har kommit in. Förslag
till kompletteringar och förtydliganden av planens innehåll inom
flera områden återfinns i remissvaren.
Efter samrådet har planen bearbetats med hänsyn till inkomna
yttranden. Planens inriktning, att vi ska ha planeringsberedskap för
en befolkningsökning som motsvarar 15 000 invånare 2030, ligger
fast. Det innebär att planeringen behöver möjliggöra 40-50 nya
bostäder i Arboga om året. Förslaget till ny översiktsplan visar var de
bostäderna kan placeras och anger kommunens intention för hur
planeringen bör se ut.
Översiktsplanen är ett måldokument som ska bidra till att skapa en
levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter,
samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till
grönska och vatten. I samband med revideringen av översiktsplanen
har även sex områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge
(LIS) tagits fram.
Inkomna synpunkter under samrådstiden har resulterat i att
planförslaget har ändras i enlighet med upprättad
samrådsredogörelse där hela kommunens svar och samtliga
inkomna synpunkter återfinns. Ett slutgiltigt förslag med kartor,
miljökonsekvensbeskrivning och LIS-bilaga har därefter tagits fram.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

Under utställningsperioden kommer handlingarna att finnas på
Arboga bibliotek, på rådhuset och på kommunens webbplats under
perioden 11 oktober till 11 december. De synpunkter som inkommit
under utställningen sammanställs och kommenteras i ett utlåtande.
Eventuella revideringar kan göras i översiktsplanen även efter
utställningen. Målet är att översiktsplan för Arboga kommun kan
prövas för antagande i början av 2018.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 127

KS 327/2017-530

Upphandling av anropsstyrd tätortstrafik i Arboga
Kommunstyrelsens beslut

1. Kollektivtrafikmyndigheten får i uppdrag att handla upp
anropsstyrd tätortstrafik i Arboga kommun, enligt gällande
trafikupplägg, för en ny avtalsperiod om två år.
Sammanfattning

Den anropsstyrda tätortstrafiken i Arboga kommun står inför en ny
upphandlingsperiod. Sedan 14 juni 2007 har Arboga Taxi AB varit
entreprenör. Avtalsperioden för innevarande avtal sträcker sig fram
till 9 december 2017.
Idag gäller följande för den anropsstyrda tätortstrafiken: resenären
beställer sin resa senast en halvtimme innan avfärd och bestämmer
själv var han eller hon vill bli hämtad respektive avsläppt, kravet är
dock att:
Resan sker inom en radie av 4 kilometer från Stora Torget. Tiden för
resande är helgfri måndag-lördag 09.00 - 15.30.
En enkel resa kostar i dagsläget 20 kronor.
Upphandlingen sköts av Kollektivtrafikförvaltningen som är en del
av Region Västmanland.
__________
Skickas till:
Kollektivtrafikmyndigheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 128

KS 305/2017-501

Svar på remiss Regional Transportinfrastrukturplan
2018-2029 för Västmanlands län samt gång- och
cykelstrategi
Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrande avseende Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Västmanlands län 2018-2029 och Regional gång- och cykelstrategi
för Västmanlands län godkänns.
Sammanfattning

Region Västmanland har erbjudit länets kommuner att yttra sig över
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län
2018-2029 och Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands
län. Inledningsvis vill vi framföra att transportinfrastrukturplanen är
väl genomarbetad och informativ. Vidare uppskattas att länets
kommuner fått en egen del i planen med utrymme att lyfta fram
brister, behov, planerade åtgärder och integrerad bostadsplanering
utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
För att stärka det mellankommunala arbetet med
transportinfrastruktur och för att uppnå ökad effektivitet har
Kungsör och Arboga tagit fram ett gemensamt remissyttrande som
beslutats i respektive kommunstyrelse.

__________
Skickas till:
Region Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

KS 153/2016-100

Svar på remiss Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt samverkan och
planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050
Kommunstyrelsens beslut

1. Det av Region Västmanland framtagna remissvaret på Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt
samverkan och planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050,
godkänns.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har skickat ut rubricerad remiss. Region
Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet och tillika
länets kollektivtrafikmyndighet, har avgett ett remissvar som länets
kommuner kan använda som sina egna.
Region Västmanland skriver att den regionala utvecklingsplanen
uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och
pekar ut den långsiktiga riktningen för Stockholmsregionen och är
en utgångspunkt för tillväxtarbetet de kommande åtta åren.
Material från ÖMS (östra Mellansverige) och RUFS kommer att ha
påverkan och göra nytta i samband med ett kommande arbete med
nytt regionalt utvecklingsprogram i Västmanland. På sikt kan dessa
arbeten skapa en gemensam målbild för en funktionell
sammanhållen region i ett större geografiskt perspektiv. Region
Västmanland kommer i samarbete med övriga aktörer inom Östra
Mellansverige att samverka med Stockholmsregionen gällande de
mål som anges i RUFS 2050 och detta sammanhang särskilt
uppmärksamma vikten av följande.
I EBS är länen/regionerna överens om att tillgängligheten i
förhållande till Stockholm och Arlanda är viktig. För region
Västmanland gäller detta även i RUFS•-sammanhanget. Förbättrad
tillgänglighet till Stockholm och inom Stockholms län behövs för
ökad integration av och ökat samspel mellan arbets-, bostads- och
studiemarknaderna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Den internationella tillgängligheten är viktig. Västmanlands
näringsliv är starkt internationaliserat, med stor och för landet viktig
export. Arlanda flygplats utveckling som internationell nod och
Stockholm•/Mälardalens tillgänglighet är av särskilt stor betydelse
för oss i Västmanland. Med förbättrad tillgänglighet kan
Västmanland även i ännu högre grad stödja kompetensförsörjningen
för det växande näringslivet i Arlandas närhet. Ett ökat
trafikunderlag är nödvändigt för att stärka Arlanda flygplats
internationella attraktionskraft.
Stockholms läns landsting har tillsammans med övriga ägare av
MÄLAB gemensamt beslutat att utveckla den storregionala
kollektivtrafiken i Stockholm/Mälardalen. Länen har gemensamt
tagit fram en inriktning för hur den storregionala kollektivtrafiken
kan utvecklas till 2030. Den storregionala tågtrafiken är viktig för att
bättre knyta samman Stockholms län, med ÖMS-området.
__________
Skickas till:
Stockholms läns landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

§ 130

KS 181/2017-042

Delårsrapport 2017-08-31 samt ekonomisk prognos 2
för år 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Delårsrapporten godkänns.
Sammanfattning

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för Arboga kommun
avseende perioden 2017-01-01 – 2017-08-31.
Resultatet för de första åtta månaderna 2017 uppgår till 12,3 miljoner
kronor. Prognosen för år 2017 visar på ett resultat uppgående till 26,1
miljoner kronor, vilket är ett överskott jämfört med budget, 7,7
miljoner kronor, på 18,4 miljoner kronor. Huvudorsaken till det
positiva resultatet, och till prognosen för helåret 2017, är
prognosticerat överskott inom kommunens finansiering. Kommunen
redovisar även realisationsvinster och exploateringsresultat på 9,8
miljoner kronor. Det är främst försäljning av tomter vid Hällarna, 8,9
miljoner kronor, som bidragit till realisationsvinsterna.
Nämnderna prognostiserar ett överskott jämfört med budget
uppgående till 6,4 miljoner kronor. Avräknat prognosen för
realisationsvinster uppgår prognosen för ordinarie verksamhet till
minus 3,4 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden
prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 5
miljoner kronor. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
socialnämnden prognosticerar ett överskott jämfört med budget
medan fritids- och kulturnämndens prognos är i nivå med budget.
Finansieringen av kommunens verksamhet bedöms ge ett överskott
på 12 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet att avstämma
mot balanskravet uppgår till 25,3 miljoner kronor enligt prognosen
för år 2017.
Investeringsutfallet till och med augusti månad 2017 uppgår till
61,6 miljoner kronor jämfört med budget uppgående till 110,0

Justerare

Utdragsbestyrkande
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miljoner kronor. Prognosen för investeringsutfallet för år 2017
uppgår till 109,2 miljoner kronor.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

KS 213/2017-042

Årsredovisning 2016, VafabMiljö Kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut

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

Från VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit årsredovisning
för år 2016.
Från revisorerna i VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit
revisionsberättelse för år 2016. Revisorerna tillstyrker att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

KS 227/2015-101

Svar på medborgarförslag om att Arboga kommun tar
initiativ för att anlägga en enkel naturstig längs Arboga
åns norra sida
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Medborgarförslaget om att kommunen om att Arboga Kommun
tar initiativ att anlägga en enkel naturstig längs Arboga åns norra
sida avslås.
Sammanfattning

Jan Larsson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj
2015, § 87, inkommit med ett medborgarförslag om att Arboga
kommun tar initiativ för att anlägga en enkel naturstig längs Arboga
åns norra sida.
Förslaget grundar sig på det faktum att allt fler arbogabor går den
fina turen från Västerbron, Grindberga, Älholmen och vidare mot
Jädersbruk. När man ska ta sig tillbaka till staden så tvingas man gå
efter den mindre trevliga serviceväg som går längs järnvägen in mot
Jädersvägen.
Ett stort och viktigt jobb har lagts ner i Ramstigens natur- och
kulturstråk. Jädersbruksvänner jobbar hårt för att skapa ett intressant
kulturhistoriskt område på Jädersholme och nu anser förslagsställare
att det bara fattas en liten pusselbit för att cirkeln ska vara sluten. En
gångstig längs åns norra sida in mot Arboga. En enkel naturstig med
några spångar över utfallsdiken, några skyltar som markerar stigen
och en eller flera föreningar som kan tänka sig att vara ”värd” för
stigen bör inte innebära några stora kostnader.
Arboga kommuns del bör i huvudsak vara att ordna de tillstånd från
berörda markägare som behövs, ta kostnad för det material som
åtgår och driva projektet på samma sätt som det gjordes med
Ramstigens natur- och kulturstråk, kanske samma föreningar kan
komma i fråga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015, § 144 att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningens enhet utvecklingscentrum har haft
kontakt i omgångar med den markägare som huvudsakligen berörs
av förslaget och kan konstatera att det föreligger en hel del
svårigheter att genomföra förslaget på ett lika enkelt och smidigt sätt
som för idén att öppna stigar längs åns södra sida som drevs i form
av projektet Ramstigens natur- och kulturstråk.
Det som begränsar möjligheterna i dagsläget är att området som
berörs är av karaktären åkermark som ansluter mot ån och det finns
idag inte, på samma sätt som för den södra sidan, något etablerat
gångstråk i form av stigar eller dylikt som kan knytas ihop på ett
enkelt sätt. Åkermarken brukas maximalt fram emot ”kanten” ner
mot ån som på sina ställen är relativt brant sluttande. Ett anläggande
av stig skulle kräva någon form av markupplåtelse och behöva
ianspråkta del av åkermark på någon sträcka. Av ovanstående skäl
är kostnaden för ett genomförande på en helt annan och högre nivå
än projektet längs södra delen. Av denna anledning kan antas att det
krävs betydligt mer anläggningsarbete.
Berörd största markägare i området är mycket tveksam till förslaget i
sin helhet och är inte beredd att upplåta mark på annat sätt än
möjligen genom markupplåtelse och vederlag för detta vilket
fördyrar projektet väsentligt.
Sammanfattningsvis finns inte samma förutsättningar att knyta ihop
en ”enkel naturstig” med relativt begränsad budget utan det rör sig
om ett betydligt mer omfattande projekt.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

KS 123/2016-101

Svar på återremitterat medborgarförslag om att införa
bussar i Arboga på morgon och eftermiddag
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att någon
utredning om linje två inte längre är aktuell, att migrationsverkets boende är stängt och kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med kollektivtrafikmyndigheten kommer att utreda
möjligheterna till att utöka tätortstrafiken.
Sammanfattning

Airi Andersson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 31
mars 2016 inkommit med ett medborgarförslag om att införa bussar i
Arboga på morgonen och på eftermiddagen då anropsstyrd taxi inte
är möjligt.
Förslagsställaren hänvisar till ett tidigare inlämnat medborgarförslag
i samma ämne och den motivering med vilken medborgarförslaget
avslogs. Förslagsställaren menar att motiveringen att de bussar som
fanns för tio år sedan inte utnyttjades inte håller eftersom det finns
fler nyanlända idag och att platser i skola och förskola inte i lika stor
utsträckning finns i anslutning till hemmet. Asylboendet på Nalles
fanns inte heller förr varför behovet är större idag.
Förslagsställaren anser heller inte att det finns så goda möjligheter att
resa med kollektivtrafik som svaret gör gällande och förslagsställaren vidhåller därför sitt tidigare önskemål om att utöka
möjligheterna till kollektivtrafik på morgonen och på eftermiddagen
alternativt att anpassa tiderna för den anropsstyrda taxin så den
finns mellan klockan 07:00-17:00.
Idag gäller följande för den efterfrågestyrda tätortstrafiken:
Resenären beställer sin resa senast en halvtimme innan avfärd och
bestämmer själv var han eller hon vill bli hämtad respektive
avsläppt, kravet är dock att:
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-

resan sker inom en radie av 4 kilometer från Stora Torget.

-

tiden för resande är helgfri måndag-lördag 09.00-15.30.

Kostnaden för den anropsstyrda tätortstrafiken i Arboga uppgår
enligt Trafikram för 2017 till 720 000 kronor. Att hålla trafiken öppen
07.00-17.00 istället för som idag 09.00-15.30 skulle innebära en
utökning om 3,5 timmar eller 53 %. Givet att resandet också ökar
med motsvarande siffra skulle trafikramen istället ligga på cirka
1 000 000 kronor.
Det är svårt att exakt beräkna kostnad för ett förlängt öppethållande
av den anropsstyrda trafiken eftersom det skulle kräva att ytterligare
fordon dimensioneras för trafiken och att anbud tas in. Hur mycket
linjen används påverkar också. Kostnaden för ett utökande av
Flexlinjen i Köpings kommun beräknas landa på runt 1 000 000
kronor per år för de öppettiderna som förslagsställaren föreslår.
I dagsläget tittar Arboga kommun på möjligheterna till en utökning
av linje 2, som tidigare var anropsstyrd men numera är
tidtabellslagd. En utökning till ytterligare arbetsplatser skulle i
förlängningen gynna fler. Kommunstyrelsen föreslog
kommunfullmäktige besluta att förslaget om att införa en ny
busslinje i centrala Arboga avslås med hänvisning till kostnadsbilden
samt till att en utredning av sträckningen för linje 2 pågår. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2016, § 118,
återremitterades ärendet som en minoritetsåterremiss i avvaktan på
den utredning av linje 2 som skulle göras. Tyvärr har utredningen
om linje 2 inte genomförts på grund av personalbrist på
kollektivtrafikmyndigheten och utredningsuppdraget är inte längre
aktuellt. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att i samverkan
med kollektivtrafikmyndigheten utreda möjligheterna till att utöka
tätortstrafiken.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

KS 125/2017-101

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

KS 125/2017-101

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens beslut

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

Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till
bestämmelserna i kommunallagen och kommunfullmäktiges
arbetsordning. I kommunallagen 5 kap 33 §§ anges att en motion bör
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta och vad
som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning. Vad som sägs ovan gäller även för medborgarförslag.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, framgår att en motion
ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion
väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. En motion
får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. En ersättare
får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

KS 344/2017-100

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för fortsatt utredning.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2017, § 85, att
återremittera sammanträdesplan för år 2018 då den bryter mot
kommunfullmäktiges arbetsordning § 5 ”Kommunfullmäktige håller
ordinarie sammanträde varje månad utom i juli.
Enligt 5 kap 7 § första stycket i Kommunallagen ska fullmäktige
bestämma, när ordinarie sammanträde ska hållas.
Ett förslag till förändring av § 5 i kommunfullmäktiges
arbetsordning har arbetats fram av kommunstyrelseförvaltningen
med följande lydelse.
§5
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt för varje kalenderår
fastställd sammanträdesplan. Fullmäktige fastställer där dag och tid
för sammanträdena. Sammanträdesdag är normalt torsdag.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder
nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
Samtidigt görs några övriga revideringar
§ 2 Presidievalen ska göras senast i november månad.
§ 9 Texten om annonsering i ortstidning ändras så att en begränsad
föredragningslista kan räcka.
§§ 33 och 35 stryks Arboga Energi AB från uppräkningen av
kommunens bolag.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning antas.
2. Arbetsordningen gäller från och med den 1 januari 2018.
Yrkande

Jonna Lindman (M) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt
utredning.
Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonna
Lindmans (M) yrkande om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet för fortsatt
utredning.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

KS 287/2017-006

Återremitterad sammanträdesplan för år 2018
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2017, § 85 att
återremittera förslaget till sammanträdesplan för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet för år
2018 är framtaget eftersom den bryter mot kommunfullmäktiges
arbetsordning § 5 ”Kommunfullmäktige håller ordinarie
sammanträde varje månad utom i juli.
Under 2017 kommer totalt åtta sammanträden att genomföras om
inte ytterligare något sammanträde ställs in. Enligt kap 3 § 9
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål
och riktlinjer, ekonomiska frågor, nämndernas organisation och
verksamhet, den politiska organisationen, uppföljning och kontroll
samt folkomröstningar och extra val.
Ärendemängden har minskat i både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige som en följd av den målstyrning som införts.
Antalet sammanträden har inför år 2018 minskats jämfört med
tidigare år och kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka
istället för var fjärde. Detta ger en bättre kontinuitet än om man
ställer in sammanträden.
Ett särskilt utbildningstillfälle för nya kommunfullmäktige samt
avtackning av avgående ledamöter och ersättare föreslås den 13
december 2018.
Samhällsbyggnadsberedningen sammankallas även under 2018 vid
behov i stället för att ha fastlagda sammanträdesdagar
Kommunstyrelsens planeringsdagar utgår och i stället kommer en
omvärlds-/budgetdag att genomföras den 13 mars.
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Inför förnyad behandling har förslaget till sammanträdesplan
reviderats så att budgetberedningsdagar har lagts in den 8 maj och
15 maj vilket medför att kommunstyrelsens arbetsutskott behöver
flyttas från den 8 maj till den 15 maj och kommunstyrelsen till den 29
maj i stället för den 22 maj.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens sammanträden år 2018
godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktiges sammanträden år
2018 godkänns
Yrkande

Jonna Lindman (M) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt
utredning.
Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonna
Lindmans (M) yrkande om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet för fortsatt
utredning.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

KS 309/2017-106

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund godkänns under förutsättning att den
godkänns även av Kungsörs kommun.
Sammanfattning

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs
av kommunfullmäktige den 25 november 2010, § 7, i samband med
bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen
gjordes i kommunfullmäktige den 20 februari 2014, § 12.
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och
avser förändring i § 4 där förbundets uppgifter utökas med lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 139

KS 68/2017-737

Information om tillagning av portionsförpackade
måltider till personer med biståndsbeslut om
matleverans i ordinärt boende
Kommunstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Socialnämnden beslutade den 23 augusti 2017, § 91 att upphöra med
insatsen leverans av färdigförpackad mat med hänvisning till
biståndsprövning av andra likvärdiga insatser och att insatsen
upphör 2017-09-29 med uppföljning efter 6 månader
Romy Foods AB, avbröt tillagning och sedermera leverans av matlådor till personer i ordinärt boende i september 2016. Förvaltningen
löste den akut uppkomna situationen genom att anlita en restaurang
i Arboga för tillagning av 35-40 matlådor per dag och tillsatte
personal för utkörning av maten.
Då denna lösning var tillfällig diskuterades vilka alternativ till extern
leverans som fanns att tillgå. I dialog med tekniska nämnden
framkom det att tillagningsköket på Hällbacken både kunde och ville
ta sig an denna uppgift. Socialnämnden beslutade i december, § 187,
att föreslå tekniska förvaltningens kostenhet att tillaga matlådor till
personer i ordinärt boende. Arbetsmarknadsverksamheten skulle
vara leverantör av maten. Tekniska nämnden föreslog den 1 februari
2017, § 2 att kommunstyrelsen skulle godkänna investeringen som
krävdes för viss ombyggnation. Hyreskonsekvens och kostnader för
verksamhetsanpassning skulle finansieras genom avtal mellan
tekniska förvaltningen och socialförvaltningen. Kommunstyrelsen
beslutade den 14 mars 2017, § 33 att inte behandla ärendet utan
önskade i stället ytterligare utredning.
Med anledning av detta så påbörjade socialförvaltningen en
upphandling eftersom kostnaderna skulle överstiga de riktlinjer som
finns gällande köp av vara och tjänst. I juni meddelar upphandlingsenheten att inget företag har lämnat anbud varför beslut om
avbrytande av upphandling tas av socialchef.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (33)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-10
Kommunstyrelsen

__________
Skickas till:
Akten
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