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§ 46

Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar

-

Justerare

Tillägg
Anmälan av medborgarförslag om att förbättra staketet vid
Kapellbron, Labron och Strandvägen för att höja säkerheten
för barn.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

KS 95/2018-101

Anmälan av medborgarförslag om låsbara cykelförråd
för pendlarcyklar vid stationen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Eva Ljung har den 7 mars 2018 kommit in med ett medborgarförslag
om låsbara cykelförråd för pendlarcyklar vid stationen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för
beslut.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar att medborgarförslag istället remitteras till
kommunstyrelsen.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Anders Röhfors
(M) yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar
bifalla Anders Röhfors (M) yrkande.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

KS 145/2018-101

Anmälan av medborgarförslag om låsbara
cykelboxar/cykelgarage vid Arboga station
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Paula Kossack har den 6 april 2018 kommit in med ett
medborgarförslag om låsbara cykelboxar eller cykelgarage vid
Arboga station.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för
beslut.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar att medborgarförslaget istället remitteras
till kommunstyrelsen.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Anders Röhfors
(M) yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat
bifalla Anders Röhfors (M) yrkande.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

KS 358/2016-003

Redovisning av det interna kontrollarbetet år 2017
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2017
godkänns.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern kontroll
samt tillämpningsanvisningar. Reglementet syftar till att säkerställa
att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
nedanstående mål nås.
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med
mera

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det
finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att tillse att
denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov.
Förvaltningsövergripande anvisningar och regler ska upprättas.
Enligt reglementet ansvarar styrelsen och nämnderna för den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen och nämnderna
ska årligen i januari månad upprätta en plan för den interna
kontrollen under det kommande året. Denna plan ska sedan följas
upp i samband med upprättande av årsredovisningen.
Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders
internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de
fall förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma
om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig
och säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kommunfullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för
styrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och
nämndernas planer och uppföljningar för år 2017. I ärendet redovisas
styrelsens och nämndernas interna kontrollarbete år 2017.
Kommunstyrelsens samlade utvärdering

Kommunstyrelsens roll i det interna kontrollarbetet är att utvärdera
och att initiera förbättringar, när så behövs, inom hela kommunen.
Utifrån en riskbedömning har kommunstyrelsen beslutat att
genomföra en uppföljning av processer för inköp och upphandling
samt inventering av bisysslor för samtliga nämnder och
kommunstyrelseförvaltningen under år 2017.
Kommunstyrelsen har även gett nämnderna och
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inarbeta kontroll av
arvode, delegering samt offentlighetsprincipen i sina interna
kontrollplaner för år 2017.
En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att
kontroller har utförts under år 2017 utifrån de antagna interna
kontrollplanerna. Några få undantag finns där kontroller inte utförts
under året, bland annat gäller det kontroll av inköp och
upphandling. Dessa kontroller kommer att utföras så snart som
möjligt.
Kommunstyrelsen bedömer att kommunen i stort har en god intern
kontroll med vissa undantag, såsom efterlevnaden av offentlighetsoch sekretesslagen vid diarieföring, där kommunen inte alltid lyckas
uppfylla lagens krav.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2017
godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Agneta Bode (S) yrkar tillägg med en ny punkt ett att den finansiella
rapporteringen från socialnämnden inte har varit tillförlitlig.
Agneta Bode (S) yrkar vidare ändring av kommunstyrelsens förslag
till att redovisningen av kommunens övriga interna kontrollarbete år
2017 godkänns.
Anders Röhfors (M) yrkar avslag på Agneta Bodes (S) yrkanden.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Agneta Bodes (S) yrkanden finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutar bifalla Agneta Bodes (S) yrkanden.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller
Agneta Bodes (S) yrkanden röstar nej.
Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Arne
Henriksson (M), Håkan Tomasson (M), Elisabeth Bertö (M), Kristina
Fogwall-Bjurström (M), Elvy Nilsson (M), Hans Ivarsson (C), Gun
Järling Aspås (C), Kjell Wendin (KD), Roland Magnusson (KD), Dan
Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Karin Nilsson (MP), Sven
Nilsson (MP), Carl-Erik Almskoug (OPA), Anders Cargerman (L),
Marianne Samuelsson (L), Ingemar Johansson (L), Anders Bjurström
(M) och Mats Öhgren (M).
Nej-röster avger: Karin Cladin (S), Ove Janse (S), Bert Elisson (S),
Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Cladin (S), Kerstin Rosenkvist (S),
Kjell Persson (S), Lena Träff (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne
Andersson (S), Aleksandra Janse (S), Stefan Arnoldsson (S), Agneta
Bode (S), Liisa Pettersson (S), Andreas Silversten (S), Joakim
Rönnberg (S).
Utfallet är 21 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

KS 32/2018-042

Årsredovisning för Arboga kommun år 2017
Kommunfullmäktiges beslut

1. Årsredovisningen för år 2017 godkänns.
2. Resultatet för år 2017, enligt balanskravsavstämningen, 16,6
miljoner kronor, kan komma att användas för framtida
oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som
leder till underskott.
Sammanfattning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi.
Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till 18,7
miljoner kronor för år 2017. Det är en avvikelse jämfört med budget,
7,7 miljoner kronor, med 11,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet
beror bland annat på tillfälliga intäkter, framför allt på fortsatt
försäljning av tomter vid Hällarna. Reducerat för tillfälliga intäkter
uppgår avvikelsen jämfört med budget för den ordinarie
verksamheten till minus 1,6 miljoner kronor.
Vid avstämning mot balanskravet uppgår balanskravsresultatet till
16,6 miljoner kronor efter reducering av resultatet, 18,7 miljoner
kronor, med 2,1 miljoner kronor för realisationsvinster.
I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige
att ”årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade
kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till
underskott”. Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband
med 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 samt 2016 års bokslut. I
boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det
negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan
hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år 2008. Med
justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen
sammanställas enligt följande för åren 2006-2016:
År 2006
År 2007

Justerare

15,3 miljoner kronor
-1,7 miljoner kronor

Utdragsbestyrkande
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År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Totalt

2,1 miljoner kronor
-1,0 miljoner kronor
16,4 miljoner kronor
4,1 miljoner kronor
27,9 miljoner kronor
13,8 miljoner kronor
16,8 miljoner kronor
22,9 miljoner kronor
44,9 miljoner kronor
161,5 miljoner kronor

Nämnderna och styrelsen redovisar totalt ett överskott jämfört med
budget på 5,3 miljoner kronor år 2017. Reducerat med
engångsintäkter uppgår avvikelsen jämfört med budget till minus 7,3
miljoner kronor. Det är socialnämnden som redovisar underskott
jämfört med budget på 8,8 miljoner kronor eller 2,9 procent.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott
jämfört med budget på 1,3 miljoner kronor eller 1,9 procent. Tekniska
nämndens redovisade överskott uppgår till 12,6 miljoner kronor
varav cirka 39 000 kronor är avvikelsen för den ordinarie
verksamheten. Resterande avser exploateringsresultat samt
realisationsvinster. Övriga nämnder redovisar mindre överskott.
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämndernas
avvikelser kommenteras närmare under verksamhetsredovisningen.
Finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett överskott
jämfört med budget på 5,7 miljoner kronor, vilket huvudsakligen
beror på ej utnyttjad lokalpott.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för år 2017 godkänns.
2. Resultatet för år 2017, enligt balanskravsavstämningen, 16,6
miljoner kronor, kan komma att användas för framtida
oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som
leder till underskott.

Justerare
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Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar, med stöd av Anders Cargerman (L), bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

KS 32/2018-042

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för
Arboga kommun år 2017
Kommunfullmäktiges beslut

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
2. Styrelsen och nämnderna samt kommunens förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Deltar inte i beslutet

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under
den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i
behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar
som dessa personer berörs.
Sammanfattning

Revisorerna har kommit in med revisionsberättelse för år 2017. Av
revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivs i kommunens
företag.
Granskningen omfattar även den gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamhet och den gemensamma
överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Revisorernas bedömning är sammantaget att styrelse och nämnder i
Arboga kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll
har varit tillräcklig. De bedömer dock att socialnämndens
ekonomiska kontroll bör stärkas.

Justerare
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och delvis
förenligt med de verksamhetsmål som kommunfullmäktige
uppställt.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa
organ.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för år
2017 godkänns.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att
revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och
nämnderna ska beredas av kommunfullmäktiges presidium. Denna
beredning framgår av skrivelse daterad 2018-04-17.
__________
Skickas till:
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

KS 87/2018-042

Årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma
beviljas ansvarsfrihet.
Deltar inte i beslutet

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under
den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i
behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar
som dessa personer berörs.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med
årsredovisning för år 2017.
Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in
med en revisionsberättelse för år 2017. Revisorerna tillstyrker att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Förslag till beslut

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

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att
kommunfullmäktige i enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i
densamma.

Justerare
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Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
med Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.
__________
Skickas till:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

KS 119/2018-042

Årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens
Kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma
beviljas ansvarsfrihet.
Deltar inte i beslutet

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under
den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i
behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar
som dessa personer berörs.
Sammanfattning

Västra Mälardalens Kommunalförbund av kommit in med
årsredovisning för år 2017.
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har kommit in
med en revisionsberättelse för år 2017. Revisorerna tillstyrker att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Förslag till beslut

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

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att
kommunfullmäktige i enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i
densamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
med Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.
__________
Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

KS 82/2018-042

Årsredovisning 2017 för Gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet.
Deltar inte i beslutet

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under
den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i
behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar
som dessa personer berörs.
Sammanfattning

Köpings kommun har kommit in med årsredovisning för år 2017 för
Gemensamma Överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör.
I revisionsberättelse för år 2017 för Arboga kommun ingår även den
verksamhet som bedrivs i den gemensamma
överförmyndarnämnden. Revisorerna tillstyrker att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
Förslag till beslut

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

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att
kommunfullmäktige i enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja
ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden Köping,
Arboga och Kungsör samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
med Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.
__________
Skickas till:
Köpings kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

KS 106/2018-042

Årsredovisning 2017 för Gemensam
Hjälpmedelsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden samt de enskilda
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning

Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har kommit in med
årsredovisning för år 2017.
I revisionsberättelse för år 2017 för Arboga kommun ingår även den
verksamhet som bedrivs i den gemensamma hjälpmedelsnämnden.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för den gemensamma hjälpmedelsnämnden samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen läggs till handlingarna
Yrkande

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att
kommunfullmäktige i enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja
ansvarsfrihet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden och de
enskilda ledamöterna i densamma.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
med Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.
__________
Skickas till:
Region Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

KS 32/2018-042

Analysrapport 2017
Kommunfullmäktiges beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Som ett led i arbetet med kommunens mål- och resultatstyrning har
analyser gjorts av kommunfullmäktiges mål och mätningar för år
2017. Analyserna har sammanställts av utvecklingsgruppen i en
analysrapport.
I utvecklingsgruppen, som samordnas av
kommunstyrelseförvaltningen, finns representanter från samtliga
förvaltningar.
Analyserna syftar till att dels redovisa resultatet av uppföljningen av
målen och mätningarna och dels ge ett underlag för framtiden.
Sammanfattning av analyserna återfinns i årsredovisningen för år
2017.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Rapporten läggs till handlingarna.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

KS 72/2018-042

Kompletteringsbudget för Arboga kommun år 2018
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kompletteringsbudgeten för år 2018 godkänns, innebärande
tilläggsanslag för investeringar på 22 407 000 kronor.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens
egna kapital.
Sammanfattning

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade
investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av
investeringar.
Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge
nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär
att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i
de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen.
I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019, står att ”
kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte
hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret”.
Totalt uppgick de budgeterade nettoinvesteringarna, inklusive
kompletteringsbudget, år 2017 till 110,0 miljoner kronor, varav vaverksamheten stod för 25,2 miljoner kronor. Utfallet år 2017 uppgick
netto till 87,3 miljoner kronor. Det innebär att kvarstående
investeringsbudget uppgår till 22,7 miljoner kronor. år 2017. Den
huvudsakliga förklaringen till att budgeten inte använts fullt ut år
2017 är att exploateringen på Hällarna och Åbrinken inte är helt
färdigställd ännu. Under år 2017 har nyupplåning skett i augusti
månad med 30 miljoner kronor. Avsikten var att finansiera den höga
investeringsnivån. Under december månad amorterade dock
Arbogabostäder AB 30 miljoner kronor på sitt lån till kommunen,
vilket innebar att nyupplåning hade kunnat undvikas.
Styrelsens och nämndernas önskemål om överföring av
investeringsanslag från år 2017 till år 2018 uppgår till 22,4 miljoner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kronor, varav tekniska nämnden önskar överföra 19,3 miljoner
kronor.
I bilaga redovisas styrelsens och nämndernas önskemål om
kompletteringsbudget för år 2018. Den av kommunfullmäktige
beslutade investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 94,6 miljoner
kronor varav budgeten för VA-verksamhet uppgår till 11,0 miljoner
kronor och för exploatering till 38,0 miljoner kronor. För
skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 45,5 miljoner kronor.
Totalt kommer budgeten för år 2018 att uppgå till 117,0 miljoner
kronor om kompletteringsbudget beslutas med 22,4 miljoner kronor.
__________
Skickas till:
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

KS 107/2018-303

Antagande av VA-plan för Arboga kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1. VA-plan för Arboga kommun antas.
Sammanfattning

EU:s ramdirektiv för vatten ligger till grund för
vattenförvaltningsarbetet i Sverige. Det övergripande målet för
vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus. Övergödning,
fysisk påverkan, miljögifter, och förekomst av främmande arter i
vattnet är några av de miljöproblem som kommuner, myndigheter
och organisationer har ett gemensamt ansvar att åtgärda. För
Arbogas del behöver miljöstatusen förbättras i Hjälmaren, Arbogaån
och andra vattendrag.
Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för
respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar,
kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna
för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten fastställt ett
åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och
myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrade
åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i
programmet är att kommunerna ska upprätta vatten- och
avloppsplaner (VA-planer). VA-planen utgör ett styrdokument som
beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i
kommunen.
Ett förslag till VA-plan för Arboga kommun har upprättats i
samverkan med Västra Mälardalens Myndighetsförbund och
Länsstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2018
§ 14, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till VAplan för Arboga kommun.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1. VA-plan för Arboga kommun antas.
Yrkande

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
__________
Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

KS 60/2018-214

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande
av detaljplan för Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12
Kommunfullmäktiges beslut

1. Granskningsutlåtande avseende detaljplan för del av Måla 2:1,
Måla 1:11 och Ås 1:12 med flera godkänns.
2. Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 med flera
godkänns.
Sammanfattning

Ett planförslag har upprättats och varit föremål för samråd under
perioden 2 till 11 november 2016, granskning från den 11 januari till
den 1 februari samt en andra granskning från den 16 – 30 jan 2018.
Vid Hällarna vid Ålhammars udde.
Syftet med planläggningen är att förbereda fritidshusområdet vid
Hällarna/Ålhammars udde för en anslutning till kommunalt vatten
och avlopp. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att stärka
områdets roll som ett riksintresse för friluftslivet genom att bland
annat säkerställa möjligheterna att nyttja allmänna natur- och
vattenområden.
I enlighet med översiktsplanens intentioner möjliggör planförslaget
nya upplåtelseformer och utökade byggrätter i området. Planen
innebär en viss förtätning av bebyggelsen i den norra delen av
området.
__________
Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

KS 244/2016-001

Genomlysning av kommunens organisation och
ekonomi, inklusive den politiska organisationen,
förslag till framtida effektiviseringar
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan
med berörda förvaltningar och bolag arbeta vidare med
genomförande av organisationsförändringar utifrån
redovisade förslag samt uppdrag inom fördjupad samverkan i
Västra Mälardalen. Även andra organisationsformer än de
redovisade ska övervägas.
2. En konsekvens- och riskanalys ska ske inför varje förändring
som ska genomföras.
3. Antalet ledamöter i styrelsen och nämnderna för kommande
mandatperiod bereds av förtroendemannarådet.
4. Kommunchefen gavs i 2017 års strategiska och ekonomiska
plan i uppdrag att genomlysa samtliga nämnders organisation
och ekonomi. I uppdraget ingick att även belysa den politiska
organisationen. Genomlysningen skulle vara slutförd och
rapporterad senast 2017-12-31. I och med ovanstående beslut
anses uppdraget fullgjort.
Sammanfattning

En avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Arboga,
Köping och Kungsör undertecknades i augusti 2016 av de tre
kommunerna. Det finns flera syften med fördjupad samverkan;
bland annat att få våra skattemedel att räcka till mer och att klara
vårt framtida uppdrag på ett bra sätt.
De senaste åren har förändringar i omvärlden skett som påverkar
Arboga kommun. Antalet kommuninvånare har fortsatt att öka, även
om takten har sjunkit jämfört med för några år sedan. Vid årsskiftet
2017/2018 uppgick antalet Arbogabor till drygt 13 934 invånare.
Av SKL:s ekonomirapport från oktober 2016 framgår att
kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar. Tidigare bedömningar har inneburit att det
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stora demografiska trycket på kommunsektorn skulle uppstå efter år
2020. Nya bedömningar innebär att den demografiska förändringen
sker tidigare genom den starkt ökande befolkningen.
Den skatteprognos som SKL redovisat i december 2016, visar en
besvärlig ekonomisk situation för Arboga kommun för åren
framöver. Utmaningen blir att hitta nya vägar för att klara
välfärdsåtagandena. Sannolikt behövs fortlöpande effektiviseringar
och omprioriteringar i kommunens verksamheter. Det kräver en
organisation som vågar tänka nytt.
Syftet med det här förslaget är att försöka svara på de utmaningar
som visar sig i omvärldsanalysen genomförd av politiker och
tjänstemän i Arboga kommun 2016 och 2017.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tekniska nämnden upphör när organisationsförändringarna
är genomförda, tidigast den 1 januari 2019.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan
med berörda förvaltningar och bolag genomföra följande
organisationsförändringar.
- Mark och exploatering, planavdelningen, kart samt GIS
och administration och service överförs till
kommunstyrelsen.
- Kostenheten överförs till barn och utbildningsnämnden.
- Lokalvård och vaktmästeri överförs till
kommunfastigheter AB.
- Driftavdelningen och projektavdelningen föreslås
samordnas med Kungsörs driftsavdelning i ett gemensam
ägt aktiebolag från den 1 januari 2019.
- VA verksamheten överförs till kommunstyrelsen i
avvaktan på att en gemensam VA verksamhet skapas inom
ramen för den fördjupade samverkan i Västra Mälardalen.
3. Antalet ledamöter i styrelsen och nämnderna för kommande
mandatperiod bereds av förtroendemannarådet.
4. Kommunchefen gavs i 2017 års strategiska och ekonomiska
plan i uppdrag att genomlysa samtliga nämnders organisation
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och ekonomi. I uppdraget ingick att även belysa den politiska
organisationen. Genomlysningen skulle vara slutförd och
rapporterad senast 2017-12-31. I och med ovanstående beslut
anses uppdraget fullgjort.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar ändring av kommunstyrelsens förslag
med att punkt ett blir ny punkt två samt att punkt två blir ny punkt
ett och ändras till följande:
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med
berörda förvaltningar och bolag arbeta vidare med genomförande av
organisationsförändringar utifrån redovisade förslag samt uppdrag
inom fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. Även andra
organisationsformer än de redovisade ska övervägas.
Anders Röhfors (M) yrkar vidare bifall till kommunstyrelsens förslag
i punkterna tre och fyra.
Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras med motiveringen som återfinns i
protokollsanteckning som redovisas sist i paragrafen, och i andra
hand avslag på kommunstyrelsens förslag i punkterna ett och två.
Anders Röhfors (M) yrkar avslag på Carl-Erik Almskougs (OPA)
återremissyrkande och avslagsyrkande.
Liisa Pettersson (S) yrkar bifall till Carl-Erik Almskougs (OPA)
återremissyrkande.
Agneta Bode (S) yrkar i första hand bifall till Carl-Erik Almskougs
(OPA) återremissyrkande och i andra hand avslag på punkt två i
Anders Röhfors (M) yrkande.
Anders Cargerman (L) yrkar bifall till Anders Röhfors (M)
ändringsyrkanden.
Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till Agneta Bodes (S)
avslagsyrkande på punkt två i Anders Röhfors (M) yrkande.
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Andreas Silversten (S) yrkar bifall till Anders Röhfors (M)
ändringsyrkanden.
Ajournering

Ajournering är begärd och verkställs mellan klockan 21.10 - 21.30.
Yrkanden fortsättning

Andreas Silversten (S) tar tillbaka sitt bifallsyrkande till punkt två i
Anders Röhfors (M) ändringsyrkande och yrkar istället avslag på
densamma.
Andreas Silversten (S) yrkar vidare tillägg med en ny punkt två att
en konsekvens- och riskanalys ska ske inför varje förändring som ska
genomföras.
Anders Röhfors (M) yrkar bifall till Andreas Silverstens (S) yrkanden
och tar tillbaka punkt två i sitt eget ändringsyrkande.
Ajournering

Ajournering är begärd och verkställs mellan klockan 21.33–21.40
Yrkanden fortsättning

Carl-Erik Almskoug (OPA) tar tillbaka sitt återremissyrkande och
avslagsyrkande.
Agneta Bode (S) tar tillbaka sitt återremissyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag
till beslut mot Anders Röhfors (M) ursprungliga ändringsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Anders Röhfors
(M) yrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på den nya punkten två
mot Agneta Bodes (S) med fleras avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla avslagsyrkandet.
Ordföranden ställer Andreas Silverstens (S) tilläggsyrkande om en
ny punkt två under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutat bifalla detsamma.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i övrigt under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
detsamma.
Skriftlig reservation

Carl-Erik Almskoug (OPA) lämnar in följande protokollsanteckning:
-

-

-

-

Justerare

Det finns inte visade beräkningar på intäkter respektive
kostnader för genomförande.
Det framgår inte hur den nya politiska organisationen ska se ut
och vilken storlek den ska ha, vid eventuella sammanslagningar i
bolag eller motsvarande ny styrning. Kostnaderna för den nya
organisationen skall kunna jämföras med kostnaderna för den
nuvarande.
I underlaget till ärendet i Kommunstyrelsen finns inga
jämförelser eller modeller som visar någon vinst eller
effektivisering
Det finns ingen konsekvensanalys gjord mellan tänkt
organisation i förhållande till nuvarande organisation på såväl
tjänstemanna- som politisk nivå.
Det finns ingen beskrivning hur de flyttade organisationsdelarna
skall styras och verka inom ny organisation.
Riktlinjer för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, antagen av
kommunstyrelsen den 14 mars 2017, § 37 har inte följts
Organisationsförändringarna påverkar direkt hela Tekniska
förvaltningen med cirka 150 anställda. Direkt och indirekt
påverkar det åtskilliga fler arbetstagare inom Arboga kommun
samt även personal i Kungsörs kommun. Exempel på berörda är
Kommunstyrelseförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Rådhuset AB med underliggande
bolag, samt även Kungsörs kommun. Vid
organisationsförändring av den här digniteten är det en
förutsättning att organisationerna som berörs samt fackliga
företrädare är väl informerade och att erforderliga
konsekvensanalyser är genomförda. Såvitt jag erfar saknas
konsekvensanalyser och kommunikation hur mottagning mm
skall ske mellan berörda organisationer.
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-

I andra fall där Arboga kommun har samverkan med kommuner
i vår närhet brukar beslutstexten innehålla en formulering
motsvarande ”Förändringen genomförs under förutsättning att
motsvarande beslut tas i den andra kommunen”. Denna text
saknas helt i nuvarande förslag till beslut.

__________
Skickas till:
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Rådhuset i Arboga AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (43)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 61

KS 105/2018-107

Bedömning av hel- och hälftenägda bolags verksamhet
år 2017
Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Enligt bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 januari
2016, § 1, ska kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen
lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av
bolagens verksamhet under året. Om kommunstyrelsen bedömer att
ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina
befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder
som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de
kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all
annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att
kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet
och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande
lagstiftning.
Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i
bolagsordningen och i kompletterande direktiv från
kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga
rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna.
Kommunstyrelsen tar under verksamhetsåret del av protokoll från
årsstämmor och styrelsemöten, bolagens budget och ekonomiska
prognos, delårsrapporter och årsredovisning, revisionsberättelser
och granskningsrapporter samt övriga handlingar av vikt.
__________
Skickas till: Rådhuset i Arboga AB, Sturestadens Fastighets AB,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 62

KS 67/2018-109

Återrapportering av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut från år 2017 eller tidigare
Kommunfullmäktiges beslut

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige
lämnat och som kvarstår, läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som
kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och
som ännu inte avrapporterats. Detta förfarande ger
kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur de uppdrag som
lämnats genomförs eller om behov finns att genom en dialog med
utförarna förtydliga eller förändra uppdragen.
Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 14 februari 2018
§ 4 och redovisar tre uppdrag som kvarstår.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari
2018 § 7 och redovisar ett uppdrag som kvarstår.
Socialnämnden behandlade ärendet den 28 februari 2018 § 22 och
meddelar att inget uppdrag kvarstår.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 7 februari 2018 § 8 och
redovisar i skrivelse de uppdrag som kvarstår.
Kommunstyrelsens uppdrag som kvarstår redovisas i skrivelse
daterad den 13 mars 2018. Ett uppdrag kvarstår.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (43)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 63

KS 102/2018-101

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen godkänns och läggs till 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.
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:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 64

KS 102/2018-101

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen godkänns och läggs till 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 får 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.
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:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 65

KS 39/2018-102

Bordlagt fyllnadsval av revisor till Västra Mälardalens
Kommunalförbund efter Susanne Henning Aihonen (M)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund utses
Bertil Bresell (S).
Sammanfattning

Bertil Bresell (S) är föreslagen som revisor i Västra Mälardalens
Kommunalförbund efter Susanne Henning Aihonen (M).
__________
Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Köpings kommun
Lönekontoret
Kommunkansliet
Revisorerna
KPMG
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 66

KS 39/2018-102

Bordlagt fyllnadsval till uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning efter Christian
Payerl (MP)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning utses Mikael
von Melsted (MP).
Sammanfattning

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter
Christina Payerl (MP) bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2018 § 45.
Mikael von Melsted (MP) är föreslag som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
__________
Skickas till:
Berörda
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 67

KS 39/2018-102

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning efter Edison
Henriquez (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses Börje
Blomkvist (S).
Sammanfattning

Edison Henriquez (S) entledigades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2018 § 43 från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Entledigandet omfattade även uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Börje Blomkvist (S) är föreslagen som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
__________
Skickas till:
Berörda
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 68

KS 31/2018-009

Meddelanden till kommunfullmäktige 2018-04-25
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Länsstyrelsens protokoll 2018-03-28. Börje Blomkvist (S) är ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Edison Henriquez (S). KS
39/2018-102.
Länsstyrelsens protokoll 2018-03-28. Sven Nilsson (MP) är ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Christian Payerl (MP) och Maria
Fredlund (MP) är ny ersättare. KS 39/2018-102.
Tekniska nämndens beslut 2018-02-07 § 3 Återrapportering av
uppdrag att verka för en utbyggnad av ett sammanhållet cykelnät
mellan Kungsör, Arboga och Köping. KS 59/2018-312.
Socialnämndens beslut 2018-02-28 § 17 Rapport – ej verkställda
gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2017. KS 228/2017-754.
Granskning av intern kontroll för Västra Mälardalens
Kommunalförbund. KS 120/2018-003.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-25
Kommunfullmäktige

§ 69

KS 158/2018-101

Anmälan av medborgarförslag om att förbättra staketet
vid Kapellbron, Labron och Strandvägen för att höja
säkerheten för barn
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för
beslut.
Sammanfattning

Jesper van der Kaa har kommit in med ett medborgarförslag den 20
april 2018 om att förbättra staketet vid Kapellbron, Labron och
Strandvägen för att höja säkerheten för barn.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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