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Sammanträdesdatum
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2017-03-30

Kf § 16

Dnr 359/2016-106

Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens
kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund
Arboga kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund
(VafabMiljö). Till grund för VafabMiljös verksamhet ligger en förbundsordning där ändamålet med Kommunalförbundets verksamhet finns
beskriven och ett konsortialavtal som reglerar medlemskommunernas
gemensamma åtaganden.
Enligt förbundsordningen § 3 framgår att ändamålet med VafabMiljö är
att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av
frågor kring avfallshanteringen och uppgifter rörande insamling och
behandling av avfall. Samt myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken om inte kommunen beslutat om annat och
träffat överenskommelse med förbundet. Förbundet ska inte besluta om
renhållningstaxa eller renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem.
Med tillämpning av 3 § förbundsordning har kommunen den 29 januari
2015, § 5 beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen
genom bland annat Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
ansvarar för och utför följande uppgifter:
1. Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa (VMKF)
2. Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan
(VMKF)
3. Omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk (Kommunen)
4. Omhändertagandet av Kommunens förvaltningars och bolags egna
verksamhetsavfall (Kommunen)
Den 15 december 2016, § 221, beslutade kommunen, mot bakgrund av den
utredning om det framtida renhållningsansvaret som VMKF genomfört,
att överenskommelsen med VafabMiljö när det gäller punkt 1 – 2 förväntas upphöra att gälla och att överlämningen av de verksamheterna
från VMKF till VafabMiljö förväntas ske senast 2017-12-31.
VMKF och VafabMiljö har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för
åtgärder och tidplan för verksamhetsöverlämningen innan slutgiltigt
beslut fattas. Utöver det beslutet behöver kommunen ta beslut om undantaget när det gäller verksamheterna under punkt 3 – 4.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att slutligt beslut om verksamhetsöverlämning sker
senast den 31 mars 2017 kan överlämningen genomföras den 1 november
2017.
Arbetet med verksamhetsöverlämningen från VMKF till VafabMiljö
kommer att starta direkt efter beslut om överlämning i samtliga KAKkommuner och ske inom juridik och myndighetsfrågor, personalfrågor,
ekonomifrågor, IT-frågor, insamlingsfrågor, kundservice och
kommunikation.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars föreslå kommunfullmäktige
besluta följande
-

Kommunens överenskommelse med VafabMiljö kommunalförbund
om undantag från Förbundsordningens § 3 upphör att gälla från och
med den 1 november 2017.

-

De föreslagna åtgärderna och tidplanen för verksamhetsöverlämning
från Västra Mälardalens kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund godkänns när det gäller följande verksamheter:
o Kundservice, fakturering, information och administration av
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa.
o Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och
avfallsplan.

-

Förbundsordningen för Västra Mälardalens kommunalförbund
uppdateras med anledning av verksamhetsöverlämningen till
VafabMiljö kommunalförbund.

-

Beslutet fattas mot bakgrund av den utredning om det framtida
renhållningsansvaret som Västra Mälardalens kommunalförbund
genomfört och tidigare beslut i ärendet och gäller under förutsättning
att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunens överenskommelse med VafabMiljö kommunalförbund
om undantag från Förbundsordningens § 3 upphör att gälla från och
med den 1 november 2017.
2. De föreslagna åtgärderna och tidplanen för verksamhetsöverlämning
från Västra Mälardalens kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund godkänns när det gäller följande verksamheter:

Ordförandes sign.

Kundservice, fakturering, information och administration av
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa.
Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och
avfallsplan.

3. Förbundsordningen för Västra Mälardalens kommunalförbund
uppdateras med anledning av verksamhetsöverlämningen till
VafabMiljö kommunalförbund.
4. Beslutet fattas mot bakgrund av den utredning om det framtida
renhållningsansvaret som Västra Mälardalens kommunalförbund
genomfört och tidigare beslut i ärendet och gäller under förutsättning
att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.

Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
VafabMiljö Kommunalförbund
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 17

Dnr 124/2014-024

Retroaktiv ersättning med anledning av ändring av
arvodesbestämmelser för förtroendevalda under mandatperioden 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016, § 206 om revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda under mandatperioden
2015-2018.
I § 8 Arvode deltidsuppdrag under 40 % har tillägg gjorts i undantag om
arvode för uppdrag för ordförande i kommunfullmäktige och revisionen.
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskotts rätt till ersättning för sammanträde i kommunstyrelsen stryks.
I § 15 Övriga kostnader har en komplettering gjorts av ersättning för
särskilda kostnader som kan utgå.
I § 7 Arvode heltidsuppdrag eller minst 40 % har undantaget kompletterats med att ledamot med uppdrag i annan nämnd/styrelse än vad som
ingår i huvuduppdraget har rätt till ersättning enligt § 9, dock inte så att
ersättningen sammantaget blir mer än 100 %.
Revideringen gällde från och med beslutet i kommunfullmäktige. Nu har
frågan om retroaktivitet uppkommit för de sammanträden med mera som
ägt rum under år 2016 och där ersättning ej betalats ut.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars förslå kommunfullmäktige
besluta följande
-

Den revidering av arvodesbestämmelserna för mandatperioden 20152018 som beslutades den 24 november 2016, § 206 gäller retroaktivt för
de sammanträden med mera under år 2016 som ska ersättas och där
ersättning inte har utbetalats.

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Den revidering av arvodesbestämmelserna för mandatperioden 2015-2018
som beslutades den 24 november 2016, § 206 gäller retroaktivt för de
sammanträden med mera under år 2016 som ska ersättas och där
ersättning inte har utbetalats.
Skickas till: Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret
Samtliga nämnder och helägda bolag
Lönekontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 18

Dnr 139/2016-101

Svar på medborgarförslag om ett upprättande till minne av
Palle Knuhtsen
Maria Fredlund och Zack Segelström har till kommunfullmäktiges
sammanträde den 31 mars 2016 inkommit med ett medborgarförslag om
att upprätta något till minne av Palle Knuhtsen.
Förslagsställarna menar att Palle var en ambassadör för Arboga genom
alla sina år som artist då han varit bosatt här och att han även var en
ambassadör för flera generationer av barn som uppskattat honom och
hans dockor.
Därför önskar förslagsställarna att man upprättar något som blir till ett
minne av denna man som berikat kulturutbudet för alla barn i Arboga och
bidragit med att sätta Arboga på kartan bland svenska artister, så som
exempelvis en skylt eller ett namnbyte av Vattugränd vid Lyktan till
Barnens gränd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till
tekniska nämnden som behandlade ärendet den 2 november 2016, § 115.
Av protokollsutdraget framgår att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget avseende namnbyte av Vattugränd
då det kan anses bryta mot god ortnamnssed och tillräcklig tid inte har
passerat för att ett memorialnamn ska vara passande. Tekniska nämnden
föreslår även att fritids- och kulturnämnden ska besvara förslaget avseende förslag om uppförande av en minnesskylt eller annan utsmyckning.
Fritids- och kulturnämnden behandlade medborgarförslaget vid sammanträde den 18 januari 2017, § 5. Av protokollsutdraget framgår att nämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att uppföra en
minnesskylt eller annan utsmyckning till minne av Palle Knuhtsen då
Arboga redan har specifika kännetecken för staden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslagets del om namnbyte på Vattugränd avslås med
hänvisning till god ortnamnssed.
2. Medborgarförslaget i övrigt anses besvarat med att fritids- och
kulturnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hanteringen av
minnesplaketter i Arboga kommun.
Skickas till: Förslagsställaren, Tekniska nämnden, Fritids- och
kulturnämnden, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-30

Kf § 19

Dnr 67/2016-101

Svar på motion om pulkabacke vid Krakaborg
Lena Håkansson, S, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25
februari 2016, § 38, inkommit med en motion om pulkabacke vid
Krakaborg.
Motionären påpekar att det i området redan finns hundlekplats med lyse,
grillplats, bilparkering och en stor gräsyta och att området vid Krakaborg
även skulle kunna fungera som utflyktsmål för de som vill åka pulka eller
skidor om gräset och annan växtlighet klipptes inför vintersäsongen.
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 29 mars 2016, § 62,
motionen till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade motionen vid sammanträde den 1 februari
2017, § 6. Av protokollsutdraget framgår att förvaltningen ser positivt på
att backen vid Krakaborg används som pulkabacke. När det är snö
används backen redan idag, snön gör att gräset under viker sig vilket
skapar förutsättningar för pulkaåkning.
Att klippa gräset runt backen vid Krakaborg inför varje vintersäsong
skulle innebära utökade skötselytor och underhåll som inte ryms inom
nämndens budget. Att omfördela inom budgetramen bedöms inte möjligt
utifrån att parkunderhållet redan begränsats och prioriteringar redan görs
utifrån tillgängliga resurser.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då
klippning av gräset runt backen vid Krakaborg inför varje vintersäsong
innebär utökade skötselytor och underhåll som inte ryms inom nämndens
budgetram.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då klippning av gräset runt backen vid Krakaborg inför
varje vintersäsong innebär utökade skötselytor och underhåll som inte
ryms inom tekniska nämndens budgetram.

Skickas till:
Motionären
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 20

Dnr 317/2016-101

Svar på motion om att prioritera trafiksäkerheten vid Sätra
Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29
september 2016, § 173, inkommit med en motion om att prioritera trafiksäkerhet vid Sätra.
Motionären menar att området är helt inriktat på bilister och att det är
mycket svårare för de som kommer med cykel eller till fots då det inte
finns några övergångsställen på Burskapsvägen.
Motionären förslår därför att Burskapsvägen enkelriktas, samt att gång –
och cykelvägar skapas av den extra bredd som kommer bli outnyttjad
samt att övergångsställen anläggs i anslutning till de restauranger och
affärer som finns i området.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 25 oktober
2016, § 142, motionen till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade motionen vid sammanträde den 1 februari
2017, § 9. Av protokollsutdraget framgår att en enkelriktning av Burskapsvägen kräver att vägbredden anpassas till trafikföringen och de trafikslag
som finns där idag. Utifrån områdets förutsättningar bedöms gatans
nuvarande bredd inte tillräcklig för att kunna inrymma både fordonstrafik
samt en gång- och cykelväg inklusive erforderlig avgränsning.
Att anlägga nya gång- och cykelvägar är viktigt för tillgängligheten. I
gällande detaljplan finns utrymme bredvid Burskapsvägen för en fortsatt
utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet. Utbyggnadstakten av gång- och
cykelvägsnätet styrs av tillgången till ekonomiska medel.
Oavsett ett övergångsställe eller en passage förutsätts en anslutning på
bägge sidor om gatan, men i dagsläget saknas dessa förutsättningar på ett
flertal platser i området. Utbyggnadstakten av övergångsställen/passager
styrs av tillgången till medel.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars föreslå kommunfullmäktige
besluta följande
-

Motionens första punkt om att enkelrikta Burskapsvägen avslås
eftersom dubbelriktad trafik bedöms vara bästa trafiklösningen.

-

Motionens andra punkt besvaras med att enligt ”Hastighetsplan
Arboga” genomförs en planerad hastighetssänkning på Burskapsvägen
till 40 km i timmen för att skapa en bättre trafikmiljö och förbättra
trafiksäkerheten i Sätra

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ola Eriksson (S) yrkar, men stöd av Mikael Hedberg (S), bifall till
motionen.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ola
Erikssons (S) bifall till motionen finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första punkt om att enkelrikta Burskapsvägen avslås
eftersom dubbelriktad trafik bedöms vara bästa trafiklösningen.
2. Motionens andra punkt besvaras med att enligt ”Hastighetsplan
Arboga” genomförs en planerad hastighetssänkning på Burskapsvägen
till 40 km i timmen för att skapa en bättre trafikmiljö och förbättra
trafiksäkerheten i Sätra.

Skickas till:
Motionären
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 21

Dnr 95/2017-253

Försäljning av fastigheter i Arbogabostäder AB:s
fastighetsbestånd
Arbogabostäder AB beslutade vid styrelsemöte den 7 mars 2017 att sälja
fastigheterna Älgen 23, Österlånggatan 12-34 samt Långa Raden 25,
Trädgårdsgatan 17 A-B. Likviditetsöverskottet från försäljningen ska
användas som delfinansiering av bolagets investeringar vid uppförandet
av nya bostäder.
Bolaget ska enligt bolagsordningen § 5 bereda kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning till försäljningen.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga
är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga
kommun.
Kommunfullmäktiges yttrande ska bland annat inhämtas i följande frågor:




nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets eller dess dotterbolags verksamheter
bildande, förvärv, försäljning eller likvidation av dotterbolag
förvärv eller försäljning av aktier i annat företag

Kommunstyrelsens beslutade den 14 mars föreslå kommunfullmäktige
besluta följande
-

Arbogabostäder ABs försäljning av fastigheterna Älgen 23, Österlånggatan 12-34 samt Långa Raden 25, Trädgårdsgatan 17 A-B godkänns.

-

Likviditetsöverskottet från försäljningen ska användas som delfinansiering av Arbogabostäder AB:s investeringar vid uppförandet av nya
bostäder

-

Godkännandet förutsätter att en överenskommelse tecknas mellan
köparen och socialnämnden om sociala kontrakt i fastigheterna.

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Arbogabostäder ABs försäljning av fastigheterna Älgen 23, Österlånggatan 12-34 samt Långa Raden 25, Trädgårdsgatan 17 A-B godkänns.
2. Likviditetsöverskottet från försäljningen ska användas som delfinansiering av Arbogabostäder AB:s investeringar vid uppförandet av nya
bostäder
3. Godkännandet förutsätter att en överenskommelse tecknas mellan
köparen och socialnämnden om sociala kontrakt i fastigheterna.

Skickas till:
Rådhuset i Arboga AB, Arboga bostäder AB
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 22

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av ersättare i kommunstyrelsen
Lena Träff (S) entledigades från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen den 1 september 2016, § 146. Val av ny ersättare
bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september, den
29 september 2016 § 154, den 27 oktober 2016 § 189, den 24 november 2016
§ 212, den 15 december 2016 § 229 och den 23 februari 2017 § 9.
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ersättare i kommunstyrelsen bordläggs.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-30

Kf § 23

Dnr 13/2017-102

Bordlagt val av ersättare i valnämnden
Val av ny ersättare till valnämnden, efter Per-Arne Käck (MP), bordlades
på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2017 § 10.
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ersättare i valnämnden bordläggs.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-30

Kf § 24

Dnr 13/2017-102

Bordlagt val av ledamot i socialnämnden
Stefan Arnoldsson (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i
socialnämnden den 23 februari 2017, § 13. Val av ny ledamot bordlades.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ledamot i socialnämnden utses Björn von Walden (S).

Skickas till:
Berörda
Socialnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-30

Kf § 25

Dnr 13/2017-102

Val av ersättare i socialnämnden
Björn von Walden (S) har den 30 mars 2017 § 24 blivit vald till ledamot
istället för ersättare i socialnämnden och ny ersättare måste utses.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ersättare i socialnämnden utses Marcus Pehart (S).

Skickas till:
Berörda
Socialnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-30

Kf § 26

Kommunfullmäktige beslutar att till handlingarna lägga
Länsstyrelsens protokoll om avgången ledamot, Petter Johansson (SD).
Dnr 27/2016-102.
Granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt uppföljning av
tidigare granskning inklusive samlat svar från kommunen den 14 mars
2017, § 35. Dnr 265/2016-007.
Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen samt
kommunstyrelsens svar den 14 mars 2017§, 36. Dnr 441/2016-007.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden den 7 mars 2017, § 23, Svar på
medborgarförslag om att trafiksäkra korsningen
Västerleden/Skiffervägen-Fågelsjövägen. Dnr 548/2016-101.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden den 7 mars 2017, § 22, Svar på
medborgarförslag om farthinder på Kungsörsvägen vid Sjukhusgärdet.
Dnr 269/2016-101.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden den 7 mars 2017, § 24, Svar på
medborgarförslag om nya parkeringstider på parkeringen bakom
Trefaldighetskyrkan. Dnr 258/2016-101.
Länsstyrelsens protokoll om Bo Axelsson (M) som ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Jonas Wennberg (M). Dnr 13/2017-102.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

