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Ksau § 122

Dnr234/2016-754

Rapport – ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 2, 2016
Från socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2016, § 112, har det
kommit in protokollsutdrag om ej verkställda gynnande biståndsbeslut för
andra kvartalet år 2016.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige över
hur många gynnande beslut enligt socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, § 1,
samt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS), § 9, som inte
verkställts inom tre månader från dagen för besluten i fråga.
De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller
beslut enligt Socialtjänstlagen vård- och omsorg, individ- och
familjeomsorg samt beslut enligt LSS.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Rapporten över ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 2 år 2016
godkänns.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
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Ksau § 123

Dnr 161/2016-042

Delårsrapport för Arboga kommun 2016-08-31
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för Arboga kommun
avseende perioden 2016-01-01 – 2016-08-31.
Resultatet för de första åtta månaderna 2016 uppgår till 50 900 000 kronor.
Prognosen för år 2016 visar på ett resultat uppgående till 44 200 000
kronor, vilket är ett överskott jämfört med budget, 4 900 000 kronor, på
39 300 000 kronor. Huvudorsaken till det positiva resultatet, och till
prognosen för helåret 2016, är reavinster vid försäljning av
anläggningstillgångar. Aktierna i Arboga Energi AB såldes till Köpings
kommun med en realisationsvinst på 24 800 000 kronor och fastigheten
Harren såldes med en realisationsvinst på 10 500 000 kronor. Kommunen
redovisar även ett exploateringsresultat på 8 100 000 kronor för försäljning
av fastigheter vid Hällarna.
Nämnderna prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående
till 6 400 000 kronor. Det är socialnämnden som bedömer ett underskott
jämfört med budget uppgående till 8 100 000 kronor medan
kommunstyrelsen bedömer ett överskott jämfört med budget på 1 700 000
kronor. Tekniska nämndens prognos redovisar ett överskott på 18 600 000
kronor vilket uteslutande avser realisations-vinster och
exploateringsresultat. Barn- och utbildningsnämnden samt fritids- och
kulturnämnden prognosticerar ett resultat i nivå med budget.
Finansieringen av kommunens verksamhet bedöms ge ett överskott på
27 200 000 kronor jämfört med budget. Av det prognosticerade resultatet
utgör realisationsvinst för försäljning av aktier i Arboga Energi AB
24 800 000 kronor. Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår till
8 800 000 kronor enligt prognosen för år 2016. Investeringsutfallet till och
med augusti månad 2016 uppgår till 37 300 000 kronor jämfört med
budget uppgående till 146 700 000 kronor. Prognosen för
investeringsutfallet för år 2016 uppgår till 105 700 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapport för Arboga kommun per den 2016-08-31 godkänns.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
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Dnr 22/2016-045

Utökad borgen för VafabMiljö kommunalförbund
Kommunfullmäktige i Arboga beslutade 2014-02-20, § 17, om utökad
borgen för Vafab Miljö AB till 18 613 770 kronor.
Under hösten år 2014 ombildades Vafab Miljö AB till VafabMiljö
kommunalförbund.
Total beviljad borgen av medlemmarna uppgår i dagsläget till 410 900 000
kronor. Arboga kommuns medlemsandel i VafabMiljö kommunalförbund
uppgår till 4,53 procent.
VafabMiljö kommunalförbund behöver en utökning av det nuvarande
kommunala borgensåtagandet för att klara av finansiering av de stora
investeringar som förbundet står inför. Den utökade borgen ska även
täcka ökade pensionsåtaganden samt krav på borgen från länsstyrelsen för
sluttäckning av deponier.
Befintlig borgen uppgår totalt till 41 900 000 kronror och behovet av ny
utökad borgen till och med år 2018 uppgår till 239 000 000 kronor.
För Arboga kommun innebär önskemålet om utökad borgen att
kommunen går i borgen med ytterligare 10 831 230 kronor. Tidigare
borgensåtagande uppgår till 18 613 770 kronor. Det skulle innebära ett
sammantaget borgensåtagande uppgående till 29 445 000 kronor.
De investeringar som kommer att lånefinansieras, och som
borgensåtagandet ska täcka, avser uppförande av reningsanläggningar för
lakvatten, sluttäckning av deponier, utökning av nya deponier,
reinvesteringar i befintliga anläggningar samt utbyte av uttjänta maskiner
och fordon.
Nödvändiga investeringar uppgår till 363 000 000 kronor samt
sluttäckningsutgifter, 38 000 000 kronor, till och med år 2018. En del
finansieras genom egna medel samt från medlemskommunerna
(sluttäckningsavgift). Behovet av nya lån för att täcka investeringar
uppgår till 230 000 000 kronor. Dessutom behövs borgen på ytterligare
9 000 000 kronor avseende pensioner, vilket totalt innebär behov av
utökad borgen uppgående till 239 000 000 kronor.
VafabMiljö har under flera år redovisat negativa resultat för den
hushållsrelaterade delen av verksamheten. Orsaken är att VafabMiljö inte
fått höja sina avgifter gentemot ägarkommunerna i den takt kostnaderna
har ökat. För att positiva resultat ska uppnås i enlighet med lagstiftningen,
och för att kunna egenfinansiera delar av kommande investeringar,
behöver renhållningsavgifterna höjas. Prognosen för åren 2017 och 2018,
Ordförandes sign.
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med bibehållen taxa, uppgår till minus 12 900 000 kronor år 2017 och
minus 16 400 000 kronor år 2018. Avgifterna för hushållsdelen behöver
höjas med 5 procent år 2017 för att uppnå ett nollresultat och med 2,5
procent åren 2018-2020 för att nå en ekonomi i balans och för att
egenfinansiera delar av investeringarna. Förutom höjda avgifter kommer
besparingar att ske i verksamheten, bland annat genom effektivare
samordning inom förbundet.
För KAK (Köping, Arboga och Kungsörs kommuner) har Västra
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ansvar för administration av
renhållningsavgifter med mera. KAK har överlämnat ansvaret för
insamling av hushållsavfall till VafabMiljö. Respektive kommun fattar
årligen beslut om renhållningstaxan efter förslag från VMKF som sedan
administrerar faktureringen. En utredning pågår om den framtida
organisationen för hushållsavfallet. Alternativen är att VafabMiljö eller
VMKF tar över hela hanteringen. Utredningen har presenterat sina
ställningstaganden den 26 augusti 2016. Beslut ska fattas senast under
hösten 2017.
Enligt det konsortialavtal som gäller mellan medlemskommunerna ska
frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt samrådas i ett
medlemsråd innan respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan.
Med anledning av behovet av utökat borgensåtagande har samråd skett
den 17 juni 2016.
Fullmäktige i kommunerna förväntas fatta beslut om utökning av
borgensåtagandet snarast.
En föredragning av bakgrunden till önskan om utökad borgen har skett av
förbundschefen på kommunstyrelsens sammanträde den 13 september.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Arboga kommun ingår utökad borgen för Vafab Miljö
kommunalförbund såsom för egen skuld med 10 831 230 kronor, vilket
innebär ett totalt borgensåtagande uppgående till 29 445 000 kronor.
2. Borgensavgift uttas på 0,5 procent av kommunens borgensåtagande
gentemot Vafab Miljö kommunalförbund.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
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Ksau § 125

Dnr 306/2016-041

Förslag till taxa för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar
Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bland annat tryckfrihetsförordningen (1949:105), förvaltningslagen (1986:223) och personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Den som önskar ta del av allmän handling har rätt till detta i myndighetens lokaler utan avgift. Man har även rätt att på begäran och mot
fastställd avgift få kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling mot
erläggande av avgift.
Förslaget till taxa bygger liksom tidigare taxa på den avgiftsförordning
(1992:191) som gäller för myndighet under regeringen för att den efter
särskild begäran ska lämna ut avskrift eller kopia av allmän handling.
Taxan är oförändrad jämfört med tidigare år.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar godkänns.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
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Dnr 118/2016-101

Svar på medborgarförslag om anslagstavla med bilder från
gamla Arboga vid hamnen och efter Strandvägen
Birgit Johansson inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2014, § 80, med ett medborgarförslag om en anslagstavla med bilder från
gamla Arboga vid hamnen och efter Strandvägen.
Förslagsställaren menar att ingen som passerar där idag kan föreställa sig
det liv och rörelse som en gång ägde rum bland båtar, järnvägsvagnar och
lastning och lossning. Därför föreslår förslagsställaren att man gör en
vacker anslagstavla med bilder från Arbogas minne rika förråd där man
kan se båtar i hamnen.
Det kan inledningsvis konstateras att det aktuella området i angränsning
till Carl Bergmansparken är i en utvecklingsfas. En framtida utveckling av
området tillsammans med en visionsskiss har bland annat diskuterats vid
samhällsbyggnadsberedningens sammanträde den 11 februari 2014, § 5.
Längs delar av den norra åkanten råder i dagsläget stabilitetsproblem.
Omfattande åtgärder har vidtagits för att öka stabiliteten söder om Carl
Bergmansparken samt tillgängliggöra området med ny brygga. De
genomförda åtgärderna omfattade en första etapp. Projektering samt
framtagande av förfrågningsunderlag inför kommande etapper sträckan
nedanför Carl Bergmansparken, västerut mot Herrgårdsbron pågår.
Träkajen i aktuellt område är i dåligt skick och är avstängd i dagsläget. Av
denna anledning är det inte lämpligt att i dagsläget sätta upp skyltning i
området innan helheten är åtgärdad.
Idén med medborgarförslaget är att synliggöra Arbogas historia som
hamnstad genom illustrationer och bilder vilket är ett intressant sätt att
bygga på Arbogas varumärke som en unik kulturmiljö. Det unika
bildmaterialet skulle kunna tas tillvara på annat sätt.
Idag är det allt tydligare att besökaren söker och finner turistisk
information digitalt och på nätet. I många fall är mobiltelefonen
informationsverktyget. Trenden går mot att publicera allt mer material i
digital form och skapa guidade turer som man kan ladda ner och gå själv
när det passar i tiden. Oberoende av fasta skyltar, turistbyråöppettider och
annat. Turistbyrån tittar på olika verktyg för att utveckla detta för Arboga
parallellt med en utveckling av turistinformationen på webben.
I en sådan framtida lösning skulle en del kunna vara presentation av
hamnområdet och med hjälp av föreslagna bilder, men också strandvägen
som förslagsställaren påpekar är kopplat till den gamla sjöfarten.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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En annan möjlighet är att tillsvidare synliggöra bilder i turistbyrån genom
att publicera bildspel från hamnområdet på digitala skärmen där. Detta
har redan testats och visat sig skapa stort intresse. Ett exempel är en
bildserie med äldre stadsbilder från Reinhold Carlsson arkiv som vistas i
turistbyrån.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget om att kommunen bygger upp anslagstavla med
bilder vid hamnen och efter Strandvägen avslås.
2. Kommunstyrelseförvaltningen genom utvecklingscentrum ber Arboga
Minne att skapa en bildserie med tillhörande information som
utvecklingscentrum kan sätta till ett rullande bildspel som kan nyttjas
på befintlig skärm på turistbyrån.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Ksau § 127

Dnr 177/2016-101

Svar på medborgarförslag om att ge extra pengar till
tekniska förvaltningen under år 2016 för fiber till
Medåkersbygden
Leif Andersson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april
2016, § 88, inkommit med ett medborgarförslag om att ge extra pengar till
tekniska förvaltningen så att de kan erbjuda fiber till företag och
privatpersoner i Medåkersbygden.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har under åren 2013-2015 använt
investeringsmedel för att kanalisera och lägga fiber för att förse Medåkers
skola med kommunalt fiber samt skapa en stamnätskapacitet för
Medåkersbygden.
Under år 2016 kommer FIBRA AB, som är ett av Arboga kommun delägt
stadsnätsföretag, att börja med en sälj- och avtalskampanj som kommer att
påverka kommunens investeringsmedel för fiber under år 2017.
Det finns även särskilda investeringsmedel för år 2016 för att kunna
samförlägga fiber och för del av accessnät i Hällarna i samband med VAledningen från Brattberget – Nannberga – Hällarna.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med att det i investeringsbudget för år 2016
finns avsatt medel för kanalisation och några ytterligare
investeringsmedel finns inte.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.
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Ksau § 128

Dnr 438/2015-101

Svar på motion om översyn av tekniska nämndens
verksamheter
Anders Cargerman, L, Anders Röhfors, M, Per Boberg, MP och Kjell
Wendin, KD har till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december
2015, § 189, inkommit med en motion om översyn av tekniska nämndens
verksamheter.
Motionärerna påpekar att vid den omorganisation som gjordes år 2011 så
skapades i stort sett nuvarande uppdrag till tekniska nämnden. Under
senare tid har även fritids- och kulturnämndens tekniska uppgifter
överförts till tekniska nämndens verksamhetsområde.
Idag är verksamheten organiserad i en administration- och serviceenhet,
plan- och trafikavdelning, kostavdelning, va-avdelning, projektavdelning
och driftavdelning med lokalvård.
Då det förflutit ett antal år sedan nämndens och förvaltningens
organisation utformades och förvaltningschefen går i pension är det enligt
motionärerna ett bra tillfälle för kommunfullmäktige att se över tekniska
nämndens verksamheter och organisation i samråd med avgående och
tillträdande förvaltningschef.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att se över tekniska nämndens verksamheter
och organisation.
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen bifalls genom att kommunchefen, i samband med
kommunstyrelsens behandling av strategisk och ekonomisk plan för åren
2017-2019, har fått i uppdrag att genomföra en genomlysning av samtliga
nämnders organisation och ekonomi.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.
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Ksau § 129

Dnr 114/2016-101

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
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. Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.
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Ksau § 130

Dnr 114/2016-101

Redovisning av obesvarade motioner
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 väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom ett år, så ska detta och vad som
har 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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 230/2014-299

Förstudie och lokaliseringsutredning för ny skola på söder
samt beslut om byggherre
Gäddgårdsskolan byggdes år 1952 och är idag en F-9 skola med cirka 540
elever där det erbjuds både grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Skolan är belägen på södra sidan om Arbogaån. Utöver skolbyggnad och
matsal finns även en fritid- och idrottshall på skolområdet som används
av olika föreningar på kvällar och helger.
Behovet av en ny grundskola finns beskrivet i den Strategiska
lokalförsörjningsplanen 2015-2018 och 2016-2019. Gäddgårdsskolan är i ett
omfattande underhålls- och renoveringsbehov och lokalerna är inte längre
ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari 2015 § 24 att ge
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag at ta fram en behovsbeskrivning
ur pedagogiskt perspektiv för den framtida Gäddgårdsskolan. Fritids- och
kulturnämnden fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av förslag om
att integrera fritidsverksamheten till skolans lokaler och tekniska
nämnden fick i uppdrag att påbörja en lokaliseringsutredning avseende
lämpligt läge för en eventuell ny skola.
En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar har enligt
uppdrag genomfört en förstudie och lokaliseringsutredning för att
klargöra behoven och förutsättningarna för en ny skola på söder.
Arbetsgruppen föreslår att projektering och fördjupade analyser påbörjas
inför nybyggnation av en grundskola åk F-9 med framtida möjlighet till
utbyggnad till en samlad (kommunens enda) 7-9 skola vid nuvarande
plats.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21
september 2016 § 22 och kommer att behandla ärendet i barn- och
utbildningsnämnden den 5 oktober 2015.
Kommunstyrelsen ansvarar för att utse byggherre.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfastigheter i Arboga AB utses till byggherre för en ny skola på
söder.
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 132

Dnr 153/2016-100

Remissvar över utställningsförslag av RUFS 2050 med
miljökonsekvensbeskrivning, samt över ÖMS 2050 –
samverkan och planering i östra Mellansverige
Arboga kommun har mottagit samrådshandlingar från Stockholms läns
landsting över RUFS 2050 samt ÖMS 2050 för yttrande. Remisstiden pågår
fram till den 30 september 2016. Länk till remissmaterialet:
http://www.rufs.se/rufs-2050/samrad/
RUFS 2050 är ett förslag till en ny regionplan för Stockholms län. I
processen kring RUFS 2050 har planeringen involverat ytterligare sex län
inom Östra Mellansverigesamarbetet, ÖMS. I ÖMS ingår Gävleborgs,
Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län.
Mottagare är för RUFS 2050 är Stockholms läns landsting. Mottagare för
ÖMS är både Stockholms läns landsting och upprättaren över länens
Regionala utvecklingsplaner. ÖMS analyser är också underlag till det
transportpolitiska nätverket En Bättre Sits och utgångspunkt för
storregionalt samarbete.
Västmanlands kommuner och landsting, VKL, har sammanställt ett svar
för kommunerna att ställa sig bakom. För att säkerställa att yttrandet vilar
på en gemensam grund ordnade VKL i april 2016 ett samrådsmöte för
kommunerna i Västmanland. Syftet var att gemensamt gå igenom
dokumenten och förslag till svar. Utskickade handlingar utgör inte VKL:s
slutgiltiga svar.
Förslaget är att Arboga kommun ställer sig bakom det yttrande som VKL:s
styrelse den 16 september 2016 antar som sitt svar över RUFS 2050 samt
över ÖMS 2050. Av VKL antagna yttranden skickas ut inför
kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Arboga kommun ställer sig bakom det yttrande som VKL:s styrelse 16
september 2016 antar som sitt svar över RUFS 2050 samt över ÖMS 2050.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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