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Kf § 107

Dnr 27/2016-102

Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige.
Till ny ledamot har Pasi Ahlgren (SD) utsetts efter Hampus Skagerlund
(SD), från och med den 7 juni 2016.
Till ny ersättare har Britt Lundgren (KD) utsetts efter Philip Baran (KD),
från och med den 7 juni 2016.
Efter avgången ledamot Toni Carlsson (SD) meddelar Länsstyrelsen att ny
ledamot inte kan utses.
Kommunfullmäktiges beslut
Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Skickas till:
Lönekontoret
Akten
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Kf § 108

Dnr 62/2016-041

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019
I Arboga kommuns ”Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017 – 2019”
redovisas vision, strategiska områden samt övergripande mål och mått för
kommunens verksamhet under planperioden. I planen redovisas också
kommunens finansiering av verksamheten samt de ekonomiska ramar
som fullmäktige, styrelsen samt nämnderna erhåller för att finansiera
verksamheten.
För år 2017 föreslås en skattesänkning med 0,1 kronor. Det ger minskade
skatteintäkter på cirka 2 700 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016, § 104, ge kommunchefen
följande uppdrag:
1. Tillförsäkra att kommunen i möjligaste mån ska lägga ned kanalisation
när andra ledningar läggs ned i marken.
2. Verka för nybyggnation av bostäder i kommunen.
3. Föreslå vilka medlemskap som kan upphöra inom kommunstyrelsen.
Nämnderna uppmanas att se över sina medlemskap.
4. Genomlysning av samtliga nämnders organisation och ekonomi. I
uppdraget ingår att även belysa den politiska organisationen.
Genomlysningen ska vara slutförd och rapporterad senast 2017-12-31.
5. Ansvara för att en långsiktig finansiell analys för Arboga
kommunkoncern genomförs. I uppdraget ingår också att föreslå en
resursfördelningsmodell. Deluppdraget om resursfördelningsmodell
ska vara slutfört och rapporterat senast 2017-03-31. Uppdraget om
långsiktig finansiell analys ska vara slutfört och rapporterat senast
2017-12-31.
6. Se över budgetprocessen med syfte att skapa en gemensam målbild i
organisationen kring kommunens ekonomi.
7. Utreda en finansieringsmodell och organisation för att möjliggöra en
kommunövergripande implementering och utveckling av gemensam
karta och GIS (Geografiska Informations System).
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Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige besluta följande:
1. Skattesatsen för år 2017 fastställs till 22,41 kronor, vilket är en sänkning
med 0,10 kronor. Ambitionen är att sänka skattesatsen med ytterligare
0,10 kronor år 2018.
2. Kommunens vision, Arboga – plats för inspiration, föreslås förlängas
till år 2030. Kommunfullmäktiges mål och mått, som har omarbetats
under åren 2015-2016, antas. Målen lämnas vidare till styrelsen och
nämnderna som ska besluta om egna mål som ska stödja att
kommunfullmäktiges mål uppnås. Styrelsen och nämnderna ska till
kommunfullmäktige i december månad 2016 anmäla måldokument
och budget för år 2017.
3. Hyreskonsekvenser utifrån kommunens lokalförsörjningsplan har
inarbetats i Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019.
Lokalförsörjningsplanen redovisas till kommunfullmäktige i särskilt
beslut vid samma tidpunkt som Strategisk och ekonomisk plan
behandlas. Beslut om verksamhetsanpassningar av lokaler av större
ekonomisk betydelse beslutas av kommunfullmäktige i särskilda
beslut. Lokalförsörjningsplanen redovisas till kommunstyrelsen
kvartalsvis. En lokalpott byggs upp för att möta framtida
hyresökningar. Kommunens lokalstrateg ska informeras om samtliga
verksamhetsanpassningar i lokaler.
4. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av investeringar år
2017 uppta följande långfristiga lån: Va-verksamhet 11 000 000 kronor,
Citybanan 4 498 000 kronor samt exploatering, 10 000 000 kronor.
5. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
6. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att besluta om utdelning från
anslag avsedda för lokalhistoriska verk och konstnärlig utsmyckning.
7. Den ekonomiska ramen år 2017 reduceras med redovisad
effektivisering för år 2017, 10 664 000 kronor, utifrån den ekonomiska
ramen år 2016. Politiska prioriteringar ökar styrelsens och nämndernas
ekonomiska ramar med 25 155 000 kronor år 2017.
8. Förslag till taxor och avgifter för år 2017 ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut i november månad 2016.
9. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om kostpriset sedan Riksskatteverket fastställt nivån för år 2017.
10. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017, har
rätt att omsätta lån d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning under år 2017.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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11. Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser av effektivisering
av verksamhetens ekonomi med 1,5 procent för år 2018 utifrån den
ekonomiska ramen år 2017. Redovisning ska ske i samband med
budgetprocessen år 2017 för åren 2018-2020.
12. Förslag till Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019 antas.
Den strategiska och ekonomiska planen för åren 2017-2019 har MBL
förhandlats och inga synpunkter har framkommit.
Anders Röhfors (M) yrkar med stöd av Carl-Erik Almskoug (OPA),
Anders Cargerman (L), Dan Avdic Karlsson (V) och Jonas Stenzelius (KD)
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Röhfors (M) yrkar även ändring av punkt 3 till följande lydelse
istället.
-

Hyreskonsekvenser utifrån kommunens lokalförsörjningsplan har
inarbetats i Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019.
Lokalförsörjningsplanen redovisas till kommunfullmäktige i särskilt
beslut på nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslut om
verksamhetsanpassningar av lokaler av större ekonomisk betydelse
beslutas av kommunfullmäktige i särskilda beslut. En lokalpott byggs
upp för att möta framtida hyresökningar.

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till
beslut i punkterna 1, 7 och 12 och yrkar istället bifall till
socialdemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan för åren
2017-2019.
Lena Träff (S), Kjell Persson (S) och Mikael Hedberg (S) yrkar bifall till
socialdemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan för åren
2017-2019.
Anders Röhfors (M) yrkar avslag på socialdemokraternas förslag till
strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019.
Agneta Bode (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i
punkt 1.
Vid ställd proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i
punkterna 1, 7 och 12 mot avslag finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i övrigt,
med Anders Röhfors (M) ändringsyrkande på punkt 3, finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Justerandes sign.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Skattesatsen för år 2017 fastställs till 22,41 kronor, vilket är en sänkning
med 0,10 kronor. Ambitionen är att sänka skattesatsen med ytterligare
0,10 kronor år 2018.
2. Kommunens vision, Arboga – plats för inspiration, föreslås förlängas
till år 2030. Kommunfullmäktiges mål och mått, som har omarbetats
under åren 2015-2016, antas. Målen lämnas vidare till styrelsen och
nämnderna som ska besluta om egna mål som ska stödja att
kommunfullmäktiges mål uppnås. Styrelsen och nämnderna ska till
kommunfullmäktige i december månad 2016 anmäla måldokument
och budget för år 2017.
3. Hyreskonsekvenser utifrån kommunens lokalförsörjningsplan har
inarbetats i Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019.
Lokalförsörjningsplanen redovisas till kommunfullmäktige i särskilt
beslut på nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslut om
verksamhetsanpassningar av lokaler av större ekonomisk betydelse
beslutas av kommunfullmäktige i särskilda beslut. En lokalpott byggs
upp för att möta framtida hyresökningar.
4. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av investeringar år
2017 uppta följande långfristiga lån: Va-verksamhet 11 000 000 kronor,
Citybanan 4 498 000 kronor samt exploatering, 10 000 000 kronor.
5. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
6. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att besluta om utdelning från
anslag avsedda för lokalhistoriska verk och konstnärlig utsmyckning.
7. Den ekonomiska ramen år 2017 reduceras med redovisad
effektivisering för år 2017, 10 664 000 kronor, utifrån den ekonomiska
ramen år 2016. Politiska prioriteringar ökar styrelsens och nämndernas
ekonomiska ramar med 25 155 000 kronor år 2017.
8. Förslag till taxor och avgifter för år 2017 ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut i november månad 2016.
9. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om kostpriset sedan Riksskatteverket fastställt nivån för år 2017.
10. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017, har
rätt att omsätta lån d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning under år 2017.
11. Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser av effektivisering
av verksamhetens ekonomi med 1,5 procent för år 2018 utifrån den
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ekonomiska ramen år 2017. Redovisning ska ske i samband med
budgetprocessen år 2017 för åren 2018-2020.
12. Förslag till Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019 antas.

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande på
punkt 1.

Skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Kf § 109

Dnr 384/2015-305
Dnr 27/2016-102

Försäljning av Arboga Energi AB
Arboga Energi AB ägs till 100 procent av Arboga kommun. Enligt
bolagsordningen har bolaget till föremål för verksamheten att inköpa,
producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet. Bolaget bildades den 1 januari 2005, efter beslut i
kommunfullmäktige den 28 oktober 2004, § 151.
Bakgrunden till kommunens övervägande att sälja Arboga Energi AB är
dels att mindre energibolag har eller riskerar att få problem med kompetensförsörjningen framöver och dels för att kommunen har ett behov av
att frigöra låneutrymme hos Kommuninvest för att ha förutsättningar att
klara kommunens stora investeringsbehov.
Arboga kommun har sedan februari 2015 fört diskussioner med Vasa
värme AB som visat intresse för att förvärva Arboga Energi AB.
Under en längre tid så har det även funnits planer på att sammankoppla
fjärrvärmenäten i Köping-Arboga-Kungsör. Det har utretts ett antal
gånger hur man rent tekniskt skall kunna genomföra detta systemmässigt.
Anledningen till intresset för projektet är att det i dagsläget finns ett
överskott på spillvärme i Köping.
Köpings Kommun lade den 5 november 2015 bud avseende samtliga
aktier i Arboga Energi AB.
Köpings kommuns bud bygger på ekonomiska och tekniska analyser.
Affären möjliggör långsiktiga ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga
vinster för respektive kommun.
Köpings fjärrvärmetaxor är bland de lägsta i landet, för närvarande den
femte billigaste. Fjärrvärmetaxan kommer därför att lämnas oförändrad
för Arbogas abonnenter under de närmaste åren. På sikt kommer Köpings
och Arbogas fjärrvärmetaxa att harmoniseras. Arbogaborna får en
verksamhet med lokal anknytning där ett eventuellt överskott reinvesteras
i regionen.
Vasa Värme har den 11 maj 2016 återigen presenterat ett erbjudande som
är ca 26 000 000 kronor högre än budet från Köpings kommun. Kommunen har inte valt att gå vidare med erbjudandet då de positiva effekterna
av en försäljning till Köpings kommun bedömts långsiktigt vara mest
fördelaktigt för Arbogaborna.

Ordförandes sign.
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Sammanslagningen kommer även att bidra positivt till övrig samverkan i
regionen.
Ett förslag till aktieöverlåtelseavtal har utarbetats mellan Arboga kommun
och köparen Köpings kommun.
Förslaget innebär att Arboga kommun säljer samtliga aktier i Arboga
Energi AB till Köpings kommun. Den preliminära köpeskillingen för
Aktierna uppgår till 39 826 000 kronor (den ”Preliminära Köpeskillingen”) och baseras på antagandet att Bolaget per Tillträdesdagen har:
- en Nettoskuldsättning om 225 456 000 kronor; och
- ett Rörelsekapital om 5 282 000 kronor.
Köpings kommun har behandlat ärendet i kommunstyrelsen den 7 juni
2016, § 117, och kommer att behandla ärendet i kommunfullmäktige den
20 juni 2016.
Anders Röhfors (M) yrkar med stöd av Agneta Bode (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arboga kommun säljer samtliga aktier i Arboga Energi AB till Köpings
kommun till en intäkt om 260 000 000 kronor.
2. Föreliggande aktieöverlåtelseavtal godkänns.
3. Bolagets styrelse, stämmoombud, lekmannarevisor och
revisorssuppleant entledigas från och med tillträdesdagen (1 juli 2016).

Skickas till:
Köpings kommun
Lönekontoret
Kommunkansliet
Ekonomi
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Kf § 110

Dnr 176/2016-107

Överföring av Arbogas IT-verksamhet till IT-verksamheten i
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF
Kommunfullmäktige i Arboga beslutade den 16 juni 2005, § 86 att från och
med den 1 januari 2006 överlämna administrativa uppgifter till Västra
Mälardalens Kommunalförbund. Det dåvarande Räddningstjänstförbundet fick därigenom ett utvidgat uppdrag att omfatta även KAKadministration.
Av förbundsordningen framgår att förbundet håller en gemensam
organisation för drift och support inom IT-området för Köpings och
Kungsörs kommuner. Förbundet tar även emot motsvarande uppgifter
från Arboga kommun i den takt och vid de tidpunkter som överenskoms
mellan Arboga kommun och övriga förbundsmedlemmar.
Initialt överlämnades drift och support av ärende- och dokumenthanteringssystem samt webbsystem samt kompetens för webbutveckling till
förbundet.
Surahammars kommun är sedan den 1 juli 2012 medlem i förbundet och
har sedan den 1 juni 2015 överlämnat till förbundet att tillgodose
kommunens behov av IT-drift och support.
I mars 2015 gjordes en översyn över kommunstyrelseförvaltningen i
Arboga kommun. Av denna framgår bland annat att: Arbogas tidigare
ställningstagande att inte överföra IT-enheten till VMKF idag har
förändrats av ett flertal olika orsaker:






Tjänsten som IT-chef är vakant.
Barn- och utbildningsförvaltningens ”en till en projekt” öppnar för nya
samverkansmodeller som idag inte ingår i IT-enhetens uppdrag.
Kostnaden för IT-verksamheten inom VMKF har förändrats i samband
med Surahammar kommuns inträde som medlem i förbundet.
Skalfördelarna har följaktligen ökat.
Arbogas IT-enhet med endast en systemtekniker innebär en sårbarhet.

Genom att sammanföra Arboga kommuns IT-enhet med IT-verksamheten
i VMKF är det möjligt att skapa en gemensam och effektivare driftsorganisation, som bättre kan stödja förvaltningarnas verksamheter. Ett
förbund som drar full nytta av en gemensam IT-miljö kan öka den
administrativa effektiviteten och öka service- och kvalitetsnivån till
användarna och medborgarna. I den alltmer komplicerade IT-miljön ställs
ökade krav på systemförvaltning och systemutveckling. Det finns fler och
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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fler beroenden mellan olika system som gör att förändringar är komplexa
och att driftstörningar är acceptabla. En gemensam och samordnad ITorganisation inom förbundet ökar möjligheterna för effektivare IT-drift.
Genom att sammanföra kommunens IT-enhet med IT-verksamheten i
VMKF får man även möjligheten att samordna arbetet kring:











Inköp och övrig administration.
Förbättra första linjens support (Helpdesk) genom att kunna ha flera
linjer öppna.
Investeringar i servrar, lagring och gemensam nätutrustning.
Minska sårbarheten genom att kompetens tillförs Arboga kommun.
Skapa en homogen miljö tillsammans med förbundet och övriga
kommuner inom förbundet. Efterfrågas inom bland annat epost/kalender e-tjänster mm.
Möjlighet till systemkonsolidering och på så sätt effektivisera
verksamheten genom färre systemförvaltare i organisationen.
Verksamhetsutveckling och förändringsprojekt.
SLA (Service Level Agreement).
IT-utbildningar.

Personalen består av fyra stycken IT-tekniker samt en systemtekniker.
Tjänsten som IT-chef är vakant. I tjänsten som IT-chef ingår även ansvar
för IT-verksamhetens visions- och strategiarbete.
I Arboga kommuns förvaltningar finns ca 740 datorer. Då ingår inte
skolans elevdatorer.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen startade under hösten 2010
projektet ”en till en” för grundskolans och särskolans elever i årskurs 7-9.
Projektet innebär att varje elev i årskurs 7-9 disponerar en egen bärbar
dator. Kopplat till denna satsning beslutade kommunfullmäktige 2009-0617 att i budget 2010 avsätta 7 308 000 kr till trådlösa nätverk och inköp av
bärbara datorer till elever i grundskolans årskurs 7-9 samt till trådlöst
nätverk på gymnasiet.
Barn- och utbildningsförvaltningen köper in datorerna och lånar ut dessa
kostnadsfritt till elever och lärare. Skolan byter ut en tredjedel av
datorerna varje år, med innebörden att eleverna i skolår 7 får en ny dator
som de sedan nyttjar t.o.m. skolår 9. Utbildning, försäkring, administration och support måste köpas till. Eventuella utköp av datorer efter tre år
administreras av kommunen.
Barn- och utbildningsverksamheten har en mycket väl utvecklad organisation för att hantera såväl pedagogiska som tekniska frågor kopplat till IT:
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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•

Systemadministratörer

•

Organisationsadministratörer

•

Superanvändare

•

IT-handledare

•

IT-tekniker

•

Lärspridare

•

Webbredaktion

Under våren 2016 har en grupp bestående av administrativ chef och ITchef från förbundet, ekonom och kommunchef i dialog med personalen på
IT-enheten arbetat med förutsättningarna för att genomföra en överföring
av IT-enheten till VMKF.
Diskussioner pågår med de övriga kommunerna i förbundet om behovet
att anställa en gemensam IT-strateg som har ansvar för:








kommunens e-vision och e-strategi inklusive bredbandsutbyggnad (i
nära samarbete med tekniska förvaltningen som ansvarar för drift och
underhåll av kommunens infrastruktur.)
stöd vid kravställning av nya IT-system (verksamhetssystem)
stöd vid utvecklingsprojekt av befintliga IT-system (verksamhetssystem)
långsiktig behovsfångst, omvärldsanalys och långsiktig planering samt
samarbeten med andra IT-strateger inom regionen/nationellt.
övergripande ekonomisk hantering och beställaransvar i förhållande
till VMKF
kommunicera den IT-strategiska inriktningen med övriga
verksamheter.

Inriktningen är att även barn- och utbildningsförvaltningens IT-verksamhet ska föras över till kommunalförbundet.
Att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna är svårt. Men kostnadsökningen bedöms uppgå till ca 1 000 000 kronor, 500 000 kronor år 2017 och
resterande 500 000 kronor från 2018.
Kostnaderna kommer att öka men kommunen uppnår bättre prestanda,
beredskap dygnet runt året runt. Tillgängligheten kommer att kosta mer
än idag men det är ohållbart att inte ha service dygnet runt året runt
framför allt för IT stödet för socialnämndens verksamheter.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Finansiering av Arboga kommuns andel av den tänkta funktionen som IT
strateg bedöms kunna klaras inom kommunstyrelseförvaltningens
nuvarande ekonomiska ram.
Konceptet ”PC på bordet”, innebär att kostnaderna fördelas per PC för
kommunikation, service och support, licenser och hårdvaran.
En tjänst som IT-tekniker kvarstår i kommunen och kommer att överföras
till tekniska förvaltningen för att arbeta bland annat med bredband samt
övriga arbetsuppgifter inom IT som fastställs senare.
En ändring av förbundsordningen kommer även att behöva göras. I
förbundsordningen finns bland annat fördelningstal för kostnader för ITdrift och support utöver den fastställda summan per datorarbetsplats. En
översyn av förbundsordningen pågår och beräknas färdig innan
sommaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj, § 76 att de
ekonomiska förutsättningarna för att genomföra överföringen till VMKF
får hanteras av budgetberedningen i arbetet med strategisk och
ekonomisk plan får åren 2017-2019. Kostnadsökningen bedöms uppgå till
ca 1 000 000 kronor, 500 000 kronor år 2017 och resterande 500 000 kronor
från 2018.
Kommunstyrelsen föreslog den 7 juni 2016, § 107, kommunfullmäktige
besluta att
-

IT-enheten i Arboga överförs till VMKF från den 1 juli 2016.

-

Beslutet gäller under förutsättning att förbundsordningen ändras och
godkänns av samtliga kommuner.

Vid dagens sammanträde informeras att MBL-förhandlingar genomförts.
Anders Röhfors (M) yrkar, med stöd av Anders Cargerman (L), bifall
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. IT-enheten i Arboga överförs till VMKF från den 1 juli 2016.
2. Beslutet gäller under förutsättning att förbundsordningen ändras och
godkänns av samtliga kommuner.

Skickas till: Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köpings kommun
Kungsörs kommun, Surahammars kommun, Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 111

Dnr 446/2015-142

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland
(regionen) i frågor som stödjer regional utveckling i länet
Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret
från staten från den l januari 2017. Samtliga länets kommuner har i ett
remissförfarande tillstyrkt landstingets ansökan. Kommunstyrelsen i
Arboga tillstyrkte ansökan den 12 januari 2016, § 5. I departementspromemorian, DS 2015:5, lämnades förslag till den lagändring som behövs.
Regeringen beslutade den 14 april 2016 om en lagrådsremiss med
förslaget att Västmanland får ta över det regionala utvecklingsansvaret.
En proposition kommer efter lagrådets hantering till riksdagen för beslut
antingen i maj eller i oktober 2016. Sannolikheten är med dessa beslut
mycket stor att landstinget får det regionala utvecklingsansvaret från den
1 januari 2017. Det betyder att landstinget får ansvar för att
• arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet, RUP
• samordna insatser för att genomföra denna strategi
• besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
• följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till
regeringen
• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
• upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
En politisk styrgrupp är tillsatt av partierna i länet för att leda arbetet med
att bilda Region Västmanland. Gruppen består av fem representanter från
kommunerna, gruppledarna för de partier som finns representerade i
landstingsstyrelsen samt landstingsfullmäktiges ordförande. Samma
personer som finns i VKL:s styrelse har utgjort referensgrupp i arbetet och
flera workshops har genomförts för att diskutera och förankra förändringen. Vid dessa diskussioner har det tydliggjorts att flertalet av de
samverkansfrågor som idag hanteras inom VKL är nära knutna till och
påverkar den regionala utvecklingen. Slutsatsen har därför blivit att även
dessa frågor ska hanteras i en samverkansstruktur som knyts till
landstingets/regionens organisation.
Styrgruppens förslag till samverkansstruktur i Västmanland mellan
kommunerna och landstinget/regionen, som ska gälla från år 2017, har
varit utsänt på remiss till kommunerna och landstinget. Utifrån inkomna
synpunkter har styrgruppen reviderat förslaget till överenskommelse som
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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kommunerna och landstinget ska teckna. I bilaga finns även en sammanställning över remissvaren och hur styrgruppen hanterat dessa. Även
tjänsteskrivelsen som legat till grund för styrgruppens ställningstagande
redovisas.
Överenskommelsen fastställer hur de ekonomiska mellanhavandena för
samverkan ska hanteras. I den sammanställning som redovisar ekonomin
för år 2017 framgår att Arboga som år 2016 betalar 724 000 kronor till VKL
kommer att betala 622 000 kronor i ersättning/regional samverkan och
behålla 102 000 kronor för mellankommunal samverkan (eventuellt i ett
VK).
Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor
som stödjer regional utveckling i länet godkänns.
2. Beslutet villkoras av att riksdagen innan utgången av år 2016 har
beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den
regionala utvecklingen från och med år 2017.

Skickas till:
Landstinget Västmanland
VKL
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 112

Dnr 104/2016-007

Information om granskning av kontroll av anställdas
bisysslor samt kommunstyrelsens svar
Arboga kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av den
granskning av bisysslor som genomfördes år 2013. Uppdraget ingick i
revisionsplanen för år 2015.
Granskningen år 2013 visade på en del brister i kontrollen av kommunens
anställdas bisysslor. Granskningsrapporten besvarades av
kommunstyrelsen (Dnr 77/2014-007). Svaret visade på att kommunen
skulle utveckla arbetet inom de förbättringsområden som revisionen
pekar på samt att det hösten 2015 skulle finnas riktlinjer avseende
bisysslor. Riktlinjer som beslutats av kommunstyrelsen och
kommunicerats i organisationen.
Uppföljning år 2015 visar på att kommunstyrelsen ej vidtagit de åtgärder
som redovisades i kommunstyrelsens svar.
Kommunrevisionen 2013 gjorde bedömningen att kommunen inte med
säkerhet kan avgöra om förekommande bisysslor:
-

inverkar hindrande på de anställdas arbetsuppgifter.
påverkar de arbetsuppgifter de anställda ska utföra (vilket kan
innebära risk för förtroendeskada för berörd person och kommun).
innebär att de anställda konkurrerar med kommunen.

Arboga kommun har åtgärdat alla de brister som revisionsrapporten
pekar på. Dels genom att ta fram riktlinjer, inklusive tillämpningsföreskrifter, medarbetarinformation samt checklista rörande bisyssla. Dels
utvecklat frågeformulär inför medarbetarsamtalet och anställningsbevis
där frågan om bisyssla ska ställas. Kommunstyrelsen kommer behandla
dessa i juni. Policy kommer att inarbetas i kommande övergripande
personalpolicy som ska antas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Svaret på revisionsrapport ”Granskning avseende kontroll av anställdas
bisysslor” antas.
Kommunfullmäktiges beslut
Information om granskning av kontroll av anställdas bisysslor samt
kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna.
Skickas till: Kommunfullmäktige, Revisionen, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 113

Dnr 445/2015-007

Information om granskning av inköp och upphandling samt
kommunstyrelsens och övriga nämnders svar
Arboga kommuns revisorer har granskat hur inköps- och upphandlingsverksamheten fungerar avseende rättssäkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. Revisorerna
önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast den 11 mars
2016. Kommunstyrelseförvaltningen har begärt och fått förlängd svarstid
till den 19 maj 2016 för att kunna redovisa ett samordnat svar.
Granskningen har genomförts i samverkan med revisorerna i Köpings och
Kungsörs kommuner samt i Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundets organisation
är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till medlemskommunernas
efterfrågan på upphandlingsstöd samt om rutiner och processer är så
utformade att både Lagen om offentlig upphandling och medlemskommunernas policys och riktlinjer på området följs.
Granskningen visar att kommunfullmäktige i Arboga har antagit senaste
upphandlings- och inköpspolicyn med tillhörande riktlinjer. Kommunfullmäktige har också antagit riktlinjer för direktupphandling. Det finns inget
formellt fastslaget vad inköpsgruppens uppdrag är utan endast nedtecknat i minnesanteckningar från gruppens möten.
I revisorernas rapport finns följande bedömningar och rekommendationer
som är gemensamma för Västra Mälardalens kommunalförbund och de
tre granskade kommunerna.


Att det tydliggörs vilket ansvar Upphandlingsenheten respektive
medlemskommunerna har för att upprätta respektive fastställa styrdokument avseende inköp och upphandling.
Upphandlingsenheten tillhandahåller kompetens och verktyg och upprättar
förslag till gemensamma styrdokument i samråd med kommunerna. Styrdokumenten fastställs sedan av respektive kommun.



Att medlemskommunerna ser över gällande styrdokument så aktuella
styrdokument är antagna inom kommunen och överensstämmer dels
med de styrdokument som upphandlingsenheten upprättat, dels med
de styrdokument som återfinns på kommunens hemsida.
Punkten är inte aktuell för Arboga kommun. Enligt revisorernas genomförda
granskning så är aktuella styrdokument antagna och överensstämmelse finns
med de styrdokument som återfinns på kommunens hemsida.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Att säkerställa att kommunerna implementerar Riktlinjer för direktupphandling så dokumentationskravet för direktupphandlingar över
100 000 kronor enligt Lag om ändring i lagen om upphandlingar från
2014 efterlevs.
Informationsinsatser från upphandlingsenheten och inköpsgruppen görs och
kommer att göras även fortsättningsvis.
Genom utveckling av internkontrollen kan i efterhand kontrolleras hur
riktlinjerna efterlevs. Ökar möjligheterna till riktade insatser om brister finns
i efterlevnaden.



Att riktlinjer för direktupphandlingar under 100 000 kronor tydliggörs
i medlemskommunerna t ex avseende belopp, dokumentation m m.
I antagna riktlinjer för upphandlingsverksamheten finns beskrivet hur
direktupphandlingar av lågt värde ska genomföras.
Informationsinsatser från upphandlingsenheten och inköpsgruppen görs och
kommer att göras även fortsättningsvis.



Att inköpsgruppens uppdrag tydliggörs i kommunerna vad gäller till
exempel ansvar för att kommunens styrdokument är aktuella och
uppdaterade samt att tillse att nödvändiga kontroller avseende inköp
och upphandling genomförs.
Inköpsgruppens ansvarar inte för att styrdokumenten är aktuella.
Inköpsgruppens roll och uppdrag föreslås diskuteras i kommunalförbundets
ledningsgrupp. Ett behov av att tydliggöra hur nödvändiga kontroller
avseende inköp och upphandling ska genomföras finns. Verksamhetsstöd
saknas. Konteringsanvisningar behöver kommuniceras i alla verksamheter för
att säkerställa en likartad och riktig kontering och möjligheter till uppföljning.



Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer att
gränsen för direktupphandlingar i kommunen som helhet inte
överskrids.
Internkontrollen behöver utvecklas. Verksamhetssystem för att underlätta
uppföljning och att beställningar sker från ”rätt leverantörer” saknas.



Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför kontroller för att
säkerställa avtalstrohet.
Internkontrollen behöver utvecklas. Verksamhetssystem för att underlätta
uppföljning och att beställningar sker från ”rätt leverantörer” saknas.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden behandlade granskningsrapporten den 2 mars 2016, §
16. Av protokollsutdraget framgår att nämnden instämmer i de av
kommunstyrelseförvaltningen lämnade synpunkterna. Nämnden kommer
även att föreslå att ett nytt kontrollmoment om avtalstrohet införs i
internkontrollplanen till år 2017.
Fritids- och kulturnämnden behandlade granskningsrapporten den 13
april 2016, § 30. Av protokollsutdraget framgår att nämnden instämmer i
de av kommunstyrelseförvaltningen lämnade synpunkterna. Nämnden
kommer även att föreslå att ett nytt kontrollmoment om avtalstrohet införs
i internkontrollplanen till år 2017.
Socialnämnden behandlade granskningsrapporten den 20 april 2016, § 55.
Av protokollsutdraget framgår att nämnden instämmer i de av
kommunstyrelseförvaltningen lämnade synpunkterna. Socialförvaltningen avser därutöver att säkerställa avtalstroheten genom att den ingår i
de olika verksamheternas egen kontroll.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har på delegation den 13 maj
2016 beslutat att anta upprättad tjänsteskrivelse som nämndens svar. Av
tjänsteskrivelsen framgår att barn- och utbildningsförvaltningen
instämmer i de av kommunstyrelseförvaltningen lämnade synpunkterna
samt att säkerställandet av avtalstrohet föreslås ingå i
internkontrollplanen för år 2017.
Västra Mälardalens Kommunalförbunds direktion har den 15 april 2016, §
16, behandlat de bedömningar och kommentarer som är gemensamma för
förbundet och de granskade kommunerna och kommentarerna överensstämmer i stort med de av kommunstyrelseförvaltningen lämnade
synpunkterna.
Kommunstyrelsens beslut
Svaret på granskningsrapporten om inköp och upphandling antas.
Kommunfullmäktiges beslut
Information om granskningsrapporten om inköp och upphandling samt
styrelsens och nämndernas svar läggs till handlingarna.

Skickas till:
Revisionen
Samtliga nämnder
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 114

Dnr 56/2016-104

Redovisning av partistöd för år 2015
Kommunallagen (1991:900) reglerar i kapitel 2 hur partistöd ska lämnas.
Utdrag ur lagen redovisas nedan.
”9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat
i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag
(2013:1053).
10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för
det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar
ett parti.
Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen
av partistödet. Lag (2013:1053).
11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 9 § första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag
(2013:1053).
12 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en
gång per år. Lag (2013:1053)”.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige i Arboga kommun har antagit regler för kommunalt
partistöd den 27 november år 2014, § 23. Reglerna redovisas nedan.
”I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Arboga kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Arboga kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap, 9 §, andra
stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet år 2015 består av



ett grundstöd, som uppgår till 30 525 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd inklusive utbildningsstöd, som uppgår till 10 952
kronor per mandat och år.

Partistödet fastställs årligen i strategisk och ekonomisk plan och räknas
upp enligt SKL:s prognos för KPIX-utvecklingen (1,5 % för år 2015).
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap, vallagen (2005:837). Upphör ett parti
att vara representerat under kalenderåret ska partistödet utbetalas till
kalenderårets slut.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 §
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
fullmäktige i strategisk och ekonomisk plan för året.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen, inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Bilaga: blankett för redovisning av partistöd”

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har inkommit
med redovisning av partistödet för år 2015. I de fall överföring av medel
skett till distrikts- eller riksorganisation har redovisning skett av syftet
med överföringen.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av partistödet godkänns.

Skickas till:
Ekonomi
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 115

Dnr 180/2016-106

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för att
finansiera länsgemensam tillnyktringsenhet
Socialnämnden beslutade den 20 april 2016, § 65, föreslå att
kommunfullmäktige tillskjuter 300 000 kronor till socialnämnden för
finansiering av tillnyktringsenhet inom landstinget Västmanland.
Landstingsstyrelsen beslutade i maj månad 2015 att tillskapa en
tillnyktringsenhet med 6-7 platser inom vuxenpsykiatri Västmanland.
Landstingsstyrelsens beslut föregicks av ett arbete inom Västmanlands
kommuner och landsting (VKL), och även tillsammans med
polismyndigheten. Länets kommuner har under lång tid framfört
önskemål om att en sammanhållen vårdkedja inom missbruks- och
beroendevården skulle tillskapas. Landstingsstyrelsens beslut innebar
fortsatt uppdrag att arbeta fram avtal med kommunerna om finansiering
som avser deras ansvar.
Socialnämnden har i beslut i april 2016 ställt sig positiv till
tillnyktringsenhet i länet och föreslår att kommunfullmäktige tillskjuter
300 000 kronor till socialnämnden för finansiering till landstinget.
Den Strategiska och ekonomiska planen i Arboga kommun beslutas av
kommunfullmäktige i juni varje år med något undantag. Medel för
finansiering under löpande år finns inte, förutom i kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Detta behov kan inte
ses som ett oförutsett behov då planering har pågått under en längre tid
för verksamheten.
Kommunfullmäktiges beslut
Finansiering av länsgemensam tillnyktringsenhet får ske inom
socialnämndens ekonomiska ram för år 2016.

Skickas till:
Socialnämnden
Ekonomi
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 116

Dnr 344/2015-041

Ändring av högkostnadsskydd (maxtaxa) för avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen
Från socialnämndens sammanträde den 25 maj 2016, § 74, har det
inkommit ett protokollsutdrag gällande ändringar i högkostnadsskyddet
(maxtaxan) för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
I 8 kap Socialtjänstlagen finns bestämmelser om beräkning av avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till
prisbasbeloppet som för år 2016 är 44 300 kronor.
I dagsläget är högkostnadsskyddet (maxtaxan) 1 772 kronor, det vill säga
den högsta avgiften som får tas ut för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende.
I Socialstyrelsens meddelandeblad 5/2016 framgår att från och med den 1
juli 2016 får avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård uppgå till en tolftedel
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Det innebär att från och med 1 juli 2016
motsvara det 1 991 kronor per månad, en höjning med 219 kronor.
Statsbidraget kommer att minska med motsvarande belopp. Höjningen av
maxtaxan ska finansiera det minskade statsbidraget.
Kommunstyrelsen föreslog den 7 juni 2016, § 115, kommunfullmäktige
besluta att högkostnadsskyddet (maxtaxan) för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård höjs
till 1 991 kronor från och med den 1 juli 2016.
Andreas Silversten (S) yrkar på oförändrad taxa istället.
Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Andreas Silverstens (S) yrkande om oförändrad taxa finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Högkostnadsskyddet (maxtaxan) för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård höjs till
1 991 kronor från och med den 1 juli 2016.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens (S)
yrkande.
Skickas till: Socialnämnden, Ekonomi, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 117

Dnr 36/2016-109

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2015 eller tidigare
Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges sammanträde i april
varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige lämnat under föregående år
eller tidigare och som ännu inte avrapporterats. I tjänsteskrivelsen från
kommunstyrelseförvaltningen anges att detta förfarande ger fullmäktige
möjlighet att följa upp hur de uppdrag som lämnats genomförs eller om
behov finns att genom en dialog med utförarna förtydliga eller förändra
uppdragen.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 13 april 2016, § 19
och meddelar ett uppdrag som kvarstår.
Socialnämnden behandlade ärendet den 17 februari 2016, § 29 och
meddelar ett uppdrag som kvarstår.
Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 17 februari 2016, § 18
och meddelar ett uppdrag som kvarstår.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 3 mars 2016, § 10 och i
skrivelse redovisas de uppdrag som återstår.
Kommunstyrelsens uppdrag som återstår redovisas i skrivelse daterad
den 11 maj 2016.
Kommunfullmäktiges beslut
Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat och som
kvarstår, läggs till handlingarna.

Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 118

Dnr 123/2016-101

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



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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

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 den 7 juni 2016, § 117, 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.
Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Agneta Bode (S) yrkar på återremiss av ärendet i avvaktan på den
utredning av linje 2 som ska göras.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering är begärd och verkställs. Den som anser att ärendet ska avgöras
idag röstar ja, den som bifaller Agneta Bodes (S) återremissyrkande röstar
nej. Voteringen utfaller så att 21 ledamöter röstar ja och 16 ledamöter
röstar nej. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera
ärendet som en minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras i avvaktan på den utredning som ska göras av
linje 2.

Skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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ARBOGA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-2018
Sammanträde

Votering 1

22 juni 2016

Ärende

Kl.

§ 118

13.30

Ja

Justering på kommunkansliet

Avgöras idag

Datum: torsdag

den 30 juni

kl.

Ärende

Ja

Nej

13.00-16.30

Votering 2

Nej

2016
Återremiss
Ledamöter

Parti

Ersättare

Ja

Anders Röhfors

M

X

Jonna Lindman

M

X

Eva Dahlén

M

Håkan Tomasson

M

X

Elisabeth Bertö

M

X

Hans Svanqvist

M

X

Kristina Fogwall-Bjurström

M

Hans Ivarsson

C

X

Gun Järling Aspås

C

X

Kjell Wendin

KD

X

Jonas Stenzelius

KD

Anna-Lena Rehnman

S

X

Kjell Cladin

S

X

Andreas Silversten

S

X

Kerstin Rosenkvist

S

Kjell Persson

S

X

Lena Träff

S

X

Karl-Bertil Eklund

S

X

Lena Håkansson

S

X

Susanne Andersson

S

X

Ola Eriksson

S

Karin Cladin

X

Bert Elisson

S

Aleksandra Janse

X

Stefan Arnoldsson

S

Mikael Hedberg

X

Agneta Bode

S

Tommy Karlsson

Nej

X

Arne Henriksson

X

Roland Magnusson

X

Ove Janse

X

X
Transport 11

13

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Votering 1
Ledamöter

Parti

Liisa Pettersson

S

Pia Adamsson

S

Dan Avdic Karlsson

V

X

Inga-Lill Frössman

V

X

Christian Payerl

MP

X

Agneta Lambert-Meuller

MP

X

Carl-Erik Almskoug

Opa

X

Anders Cargermn

FP

X

Marianne Samuelsson

FP

X

Ingemar Johansson

FP

X

Tony Pehrsson

SD

-

Petter Johansson

SD

-

Pasi Ahlgren

SD

-

SD

-

-

Ersättare

Ja

X
Åke Rosendahl

X

Joakim Rönnberg

S

Anders Bjurström

M

X

Mats Öhgren

M

X

051206

Nej

X

Summa 21

16

Avstår

Votering 2
Ja

Nej

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 119

Dnr 72/2012-101

Inköp av ”stadskärna”
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 december
2013, § 152 att bevilja ett medborgarförslag från Birgitta Deubler om att
låta göra en ”stadskärna”, en ny attraktion.
Av fritids- och kulturnämndens protokollsutdrag från sammanträde den
17 juni 2014, § 41 samt en förtydligande rapport från nämnden den 18
november 2014, § 65 framgår att tre konstnärer tillfrågats om att lämna in
skisser och förslag. En konstnär, Kerstin Hörnlund, har lämnat in förslag
som beskrivs enligt nedan:
”Jag har valt att forma en kärna av betong delad i två halvor om vardera
60x40 cm som lagda intill varandra utgör en hjärtliknande enhet. Halvornas snittytor täcks med individuellt utformade mosaikbitar gjorda i
stengods, med lysande och skiftande glasyrer. Min tanke är att ur den
enkla kärnan eller fröet kan en hel värld av växlighet och kunskap spira.
Placering: Mitt val av placering är självklar. En av de vackraste platserna i
centrala Arboga är rådhusets lilla gård, tyvärr lite bortglömd i sin enkla
skönhet. Jag tänker mig skulpturen placerad mitt i den kullerstensbelagda
rektangeln mot torget närmast dammen.”
Konstnären har på förfrågan även lämnat in en snabbskiss som visar hur
betongkärnan via förankringsjärn måste fästas i ett betongfundament av
lämplig storlek.
Konstnären understryker att det angivna arvodet om 50 000 kronor endast
kan omfatta ersättning för själva skulpturen och att moms och kostnader
för fundament och återställande av mark tillkommer utöver detta.
Innan juryn som enligt kommunfullmäktiges beslut består av representanter för kommunstyrelsens arbetsutskott och fritids- och kulturnämndens konstkommitté kan ta ställning till förslaget föreslås att kontakt tas
med tekniska förvaltningen för att i samråd ta fram förslag till placering
av skulpturen samt kostnadsunderlag för fundament och förankring av
skulpturen.
Fritids- och kulturnämnden föreslår att kostnaderna för skulptur och
förankring tas ur kommunens fond för konstnärlig utsmyckning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till tekniska
nämnden den 12 maj 2015, § 112, gällande frågan om placering av och
fundament och förankring av ”stadskärnan”.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 9 september 2015, §, 94, och
nämnden har inget att invända mot föreslagen placering på
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Rådhusgården. Med hänsyn till platsens arkeologiska förutsättningar
förordas dock att fundament och förankring av konstverket sker på ett
sådant sätta att markingrepp undviks.
Tekniska förvaltningen har även uppskattat kostnaden för fundament till
cirka 25 000 kronor, med reservation för utformning av infästning mellan
fundament och konstverk.
Fritids- och kulturnämndens konstkommitté har behandlat ärendet den 14
maj 2016 och förordar inköp av Kerstin Hörnlunds ”Stadskärna” att
placeras på Rådhusgården.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2016, § 86, att
inköp av Kerstin Hörnlunds ”Stadskärna” att placeras på Rådhusgården
förordas.
Kommunstyrelsen föreslog den 7 juni 2016, § 118, kommunfullmäktige
besluta att
-

Kostnaderna för skulptur och fundament, 75 000 kronor, tas ur
kommunens fond för konstnärlig utsmyckning

-

Fritids- och kulturnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att
ansvara för genomförandet.

Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kostnaderna för skulptur och fundament, 75 000 kronor, tas ur
kommunens fond för konstnärlig utsmyckning
2. Fritids- och kulturnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att
ansvara för genomförandet.

Skickas till:
Fritids- och kulturnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomi
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 120

Dnr 27/2016-102

Begäran om entledigande från, samt val till, uppdrag som
ersättare i socialnämnden
Max Skogh (V) har den 2 juni 2016 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begärt entledigande beviljas.
2. Bengt Bergenbrant (KD) utses till ny ersättare i socialnämnden.

Skickas till:
Berörda
Socialnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 121

Dnr 27/2016-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Ronald Winther (S) har den 27 maj 2016 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begärt entledigande beviljas.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.

Skickas till:
Berörda
Länsstyrelsen + handling
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 122

Dnr 27/2016-102

Begäran om entledigande från, samt val till, uppdrag som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Karin Nilsson (MP) har den 20 juni 2016 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begärt entledigande beviljas.
2. Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Anders Frants
(MP).

Skickas till:
Berörda
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 123

Dnr 27/2016-102

Begäran om entledigande från, samt val till, uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Anders Frants (MP) har den 21 juni 2016 inkommit med en begäran om
entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begärt entledigande beviljas.
2. Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Karin Nilsson
(MP).

Skickas till:
Berörda
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 124

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av lekmannarevisor i Rådhuset i Arboga AB
och Sturestadens Fastighets AB samt revisor till Västra
Mälardalens Kommunalförbund
Mats Röhfors (M) entledigades från uppdrag som revisor och ordförande i
kommunrevisionen, lekmannarevisor i Rådhuset i Arboga AB och i
Sturestadens Fastighets AB samt som revisor i Västra Mälardalens
Kommunalförbund på kommunfullmäktiges sammanträde den
31 mars 2016, § 51.
Val av lekmannarevisor i Rådhuset i Arboga AB och Sturestadens
Fastighets AB samt revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund
återstår att förrätta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Per-Gunnar Persson (M) utses till lekmannarevisor i Rådhuset i
Arboga AB.
2. Susanne Henning Aihonen (M) utses till lekmannarevisor i
Sturestadens Fastighets AB.
3. Susanne Henning Aihonen (M) utses till revisor i Västra Mälardalens
Kommunalförbund.

Skickas till:
Berörda
Revisionen
Lönekontoret
Kommunkansliet
Rådhuset i Arboga AB
Sturestadens Fastighets AB
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Köpings kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 125

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av revisorssuppleant i Kommunfastigheter i
Arboga AB
Bo Björn (M) entledigades från uppdrag som revisorssuppleant i
Kommunfastigheter i Arboga AB på kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 februari 2016, § 33. Val av ny suppleant återstår att förrätta.
Kommunfullmäktiges beslut
Anette Grund (S) utses till revisorssuppleant i Kommunfastigheter i
Arboga AB.

Skickas till:
Berörda
Revisionen
Kommunfastigheter i Arboga AB
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 126

Dnr 27/2016-102

Bordlagda val i samband med återkallande av uppdrag i
styrelsen och nämndernas presidier samt övriga val med
anledning av ändrade majoritetsförhållanden
Med anledning av att Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Centerpartiet
bildat ny majoritet beslutade kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 83,
att återkalla uppdrag enligt KL kal 6 § 15 för hela presidiet i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
valnämnden samt för förste och andre vice ordförande i fritids- och
kulturnämnden och tekniska nämnden.
Utöver återkallandet inkom även ett antal entlediganden med anledning
av de ändrade majoritetsförhållandena.
Kommunfullmäktige förrättade val till nämnder, styrelser och övriga
organ men ett antal val bordlades.
Kommunfullmäktiges beslut
Val till styrelse, nämnder och övriga organ förrättas enligt följande:
Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare: Ove Janse (S)
Kommunstyrelsen
Ersättare: Aleksandra Janse (S)
Socialnämnden
Ersättare: Jasmin Öhman (S)
Fritids- och kulturnämnden
Ersättare: Jack Ståhl (S)
Ersättare: Bo Molander (S)
Tekniska nämnden
Ersättare: Razmus Schagerström (S)
Ersättare: Ann-Charlotte Karlsson (S)
Valnämnden
Ersättare: Lena Träff (S)
Ersättare: Joakim Rönnberg (S)

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Sturestadens Fastighets AB, Seniorbostäder i Arboga AB, Norra Skogen
i Arboga Fastighets AB och Marieborgs Lagerfastigheter AB
Ersättare för röstombud: Joakim Rönnberg (S)
Rådhuset i Arboga AB, Arboga bostäder AB och Kommunfastigheter i
Arboga AB
Ersättare för röstombud: Pia Adamsson (S)
Mälarenergi Elnät AB
Ersättare för röstombud: Joakim Rönnberg (S)
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Ersättare: Kerstin Rosenkvist (S)
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Ersättare: Joakim Rönnberg (S)
Ersättare: Andreas Silversten (S)
Mälardalsrådet
Ersättare: Kjell Persson (S)
Västmanlands Kommuner och Landsting
Ombud (S), bordläggs
Arbogaåns rensnings- och vattenavledningsförbund
Ersättare: Börje Blomkvist (S)
Arboga Energi AB
Ledamot (S), val förrättas inte
Ersättare för röstombud: Martina Fransson (S)
Hjälmarens Vattenförbund
Ersättare för röstombud: Anna Lena-Rehnman (S)

Skickas till:
Berörda
Berörda organ
Lönekontoret
Kommunkansliet
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 127

Dnr 27/2016-102

Bordlagt val av ledamot till fritids- och kulturnämnden
Svilen Sotirov (SD) blev vald till ledamot i fritids- och kulturnämnden
efter Torbjörn Kastell (SD) på kommunfullmäktiges sammanträde den 28
april 2016, § 60.
Det föreligger dock valbarhetshinder gällande Svilen Sotirov (SD) då han
har flyttat från Arboga kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016, § 106, att upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016, § 60, att utse Svilen Sotirov
(SD) till ledamot i fritids- och kulturnämnden. Val av ny ledamot till
fritids- och kulturnämnden återstår att förrätta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Val av ledamot i fritids- och kulturnämnden bordläggs.

Skickas till:
Fritids- och kulturnämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-22

Kf § 128

Kommunfullmäktige beslutar att till handlingarna lägga
1. Granskning av bokslut och årsredovisning 2016 Västra Mälardalens
myndighetsförbund samt förbundsdirektionens svar den 19 maj 2016,
§ 51. Dnr 80/2016-042.
2. Granskning av effektivitet/kostnadsjämförelser Västra Mälardalens
myndighetsförbund samt förbundsdirektionens svar den 19 maj 2016,
§ 52. Dnr 159/2016-007.
3. Granskning av kommunens resurser i förhållande till behov avseende
särskilt stöd inom grundskolan samt barn- och utbildningsnämndens
svar den 11 maj 2016, § 26. Dnr 56/2016-007.
4. Köpings kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2016, § 65,
Entledigande av revisor från Arboga kommun i Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Dnr 27/2016-102.
5. Begäran om utökat anslag från revisionen i Västra Mälardalens
Kommunalförbund samt svar från Arboga kommunfullmäktiges
presidium. Dnr 116/2016-041.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 40

