SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, rådhuset, kl 13.15-15.00

Beslutande

Anders Röhfors (M) ordförande
Jonna Lindman (M) 1:e vice ordförande
Marianne Samuelsson (L)
Christian Payerl (MP)
Hans Ivarsson (C)
Kjell Wendin (KD)
Carl-Erik Almskoug (OPA)
Kjell Cladin (S)
Kjell Persson (S)
Kerstin Rosenkvist (S)
Andreas Silversten (S)
Lena Träff (S)
Tony Pehrsson (SD)

Övriga deltagare

Anders Cargerman (L), Dan Avdic Karlsson (V), Sven Nilsson (MP),
Lena Träff (S), Joakim Rönnberg (S), kommunpolis Jan Sköldberg §
92, beredskapssamordnare Lena Mäenpää § 92, samhällsplanerare
Helena Bosved, § 92, teknisk chef Mimmi Öberg § 101, ekonomichef
Ann Björkman, kommunchef Jerker Parksjö och kanslichef Ylva
Petersson

Utses att justera

Kjell Cladin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet
Protokollet omfattar

Underskrifter Sekreterare

............................................................
Ylva Petersson

Ordförande

............................................................
Anders Röhfors

Justerande

............................................................
Kjell Cladin

§§ 92 - 107

...........................................................

Bevis / Anslag

ARB6000, v2.2, 2014-12-03

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-08-16

Datum för anslagets
uppsättande

Datum för anslagets
2016-08-19
........................................ nedtagande

Underskrift

....................................................................................
Utdragsbestyrkande

2016-09-10
............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Blad 1

Innehåll
Information om arbetet mot våldsbejakande extremism i Arboga
kommun

2

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2015

3

Rapport – ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1, 2016

4

Ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB

5

Gemensam hjälpmedelspolicy för landstinget Västmanland och länets
kommuner
6
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder,
krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer i Arboga kommun 7
Svar på medborgarförslag om uppförande av en
multiarena/näridrottsplats på del av den idag outnyttjade gräsplanen vid
Vasahallen (Crugen) för främjande av spontanidrott
9
Svar på medborgarförslag om att kommunen hjälper Medåkers IF att
bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna

11

Depositionsavtal med arkiv Västmanland avseende förvaring av Arboga
kommuns arkivmaterial
13
Strategiskt markförvärv del av Holmsätter 1:76

14

Svar på Länsstyrelsen i Västmanlands begäran om underlag till
sammanfattande redogörelse avseende aktualitet av Köpings
översiktsplan

15

Lokalförsörjningsplan för åren 2016-2019

17

Information om implementeringen av Arbogas styrmodell

19

Av kommunchefen avgjorda ärenden genom delegation

20

Av ekonomichefen avgjort ärende genom delegation

21

Kommunstyrelsen beslutar att till handlingarna lägga

22

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 92

Dnr 41/2015-100

Information om arbetet mot våldsbejakande extremism i
Arboga kommun
Samhällsplanerare, beredskapssamordnare och kommunpolis informerar
om den nationella samordnarens arbete samt kommunens arbete mot
våldsbejakande extremism i Arboga kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Skickas till:
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 93
Ksau § 92

Dnr 65/2016-103

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2015
Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av
kommunens råd den 20 februari 2003, § 60, att råden årligen ska
rapportera om dess verksamhet till kommunfullmäktige.
Verksamhetsberättelser har inkommit från Brottsförebyggande rådet,
Folkhälsorådet, Näringslivsrådet och Kommunala handikapprådet.
Socialnämnden behandlade Kommunala pensionärsrådets och
Kommunala anhörighetsrådets verksamhetsberättelser vid sitt
sammanträde den 20 april 2016, § 64.
Tekniska nämnden behandlade Trafiksäkerhetsrådets verksamhetsberättelse vid sitt sammanträde den 8 juni 2016, § 59.
Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsberättelser för år 2015 för Brottsförebyggande rådet,
Folkhälsorådet, Näringslivsrådet samt Kommunala handikapprådet
godkänns.
2. Samtliga verksamhetsberättelser överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreliggande verksamhetsberättelser för år 2015 för kommunens råd läggs
till handlingarna.

Skickas till:
Brottsförebyggande rådet
Folkhälsorådet
Näringslivsrådet
Kommunala handikapprådet
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ks § 94
Ksau § 93

Dnr 234/2016-754

Rapport – ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1, 2016
Från socialnämndens sammanträde den 25 maj 2016, § 8, har det inkommit
protokollsutdrag om ej verkställda gynnande biståndsbeslut för första
kvartalet år 2016.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige över
hur många gynnande beslut enligt socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, § 1,
samt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS), § 9, som inte
verkställts inom tre månader från dagen för besluten i fråga.
De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller
beslut enligt Socialtjänstlagen vård- och omsorg, individ- och
familjeomsorg samt beslut enligt LSS.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Rapporten över ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 1 år 2016
godkänns.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 95
Ksau § 94

Dnr 229/2016-107

Ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB
Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny
bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB. Översyn och ändringar har skett
i samverkan med bolaget.
Arboga kommun är aktieinnehavare i bolaget och ändringar i
bolagsordningen ska godkännas av Arboga kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB godkänns.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 96
Ksau § 95

Dnr 163/2016-008

Gemensam hjälpmedelspolicy för landstinget Västmanland
och länets kommuner
Landstinget Västmanland och länets kommuner har en gemensam
hjälpmedelspolicy. Syftet med dokumentet är att tydliggöra synsätt och
viljeriktning vid förskrivning av hjälpmedel. Policyn stödjer gemensamma
hjälpmedelsnämndens ansvar för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att
föreskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.
Hjälpmedelsnämnden har tidigare diskuterat hjälpmedelspolicyn som en
del i framtagandet av dokumentet. Synpunkterna som framkom då har
tagits tillvara och arbetats in i det nya förslaget till policy. De förändringar
som gjorts är en anpassning till den nya patientlagen. Gemensamma
hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari
2016, § 8, att godkänna den nya hjälpmedelspolicyn.
Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 maj
2016, § 76. Av protokollsutdraget framgår att nämnden beslutar att anta
rekommendationen om fortsatt gemensam hjälpmedelspolicy mellan
landstinget Västmanland och länets kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Den nya gemensamma hjälpmedelspolicyn för landstinget Västmanland
och länets kommuner antas.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 97
Ksau § 96

Dnr 257/2016-003

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer i Arboga kommun
Kommunfullmäktige antog den 24 september 2015, § 108, reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer i Arboga kommun.
Reglementet behöver nu kompletteras på två punkter.
Processbehörighet
Processbehörigheten flyttas från avsnitt 1 om kommunstyrelsens uppgifter
till kapitel 2, För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser samt nämndernas ansvarsområden. Paragrafen får följande lydelse
för att omfatta förutom styrelsen även samtliga nämnder.
19 §
Styrelsen/nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i
alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag
eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål
där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Medborgarförslag
En ny paragraf om styrelsen/nämndernas behandling av medborgarförslag läggs till för att underlätta behandlingen av medborgarförslag som är
specifika för en nämnd.
Paragrafen överensstämmer med den behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige som framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning.
20 §
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta
beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett
år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/ nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som
fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska
informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan
förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningarna men inte när beslut fattas.
Ny text i kommunens nu gällande reglemente har tillförts med kursiv text
och text som bör tas bort har strukits över.
Vid sammanträdet föreslås en redaktionell ändring till kulturskolan i
stället för musik- och dansskolan.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer i Arboga kommun antas.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 98
Ksau § 97

Dnr 301/2015-101

Svar på medborgarförslag om uppförande av en
multiarena/näridrottsplats på del av den idag outnyttjade
gräsplanen vid Vasahallen (Crugen) för främjande av
spontanidrott
Magnus Holm har till kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 129, inkommit med ett medborgarförslag om ett
uppförande av en multiarena/näridrottsplats på den idag outnyttjade
gräsplanen vid Vasahallen, Crugen, för främjande av spontanidrott.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet
till fritids- och kulturnämnden för besvarande i samråd med tekniska
nämnden.
Förslagsställaren menar att gräsplanen utnyttjas mycket sparsamt sedan
Vasahallen byggdes. Gräsplanen ligger också i närhet till tre skolor och
mycket bostadsområden där det bor och kommer att bo mycket
ungdomar. Därför anser förslagsställaren att platsen är idealisk för en
multiarena. Den här typen av möjlighet till spontanidrott är väldigt
begränsad i Arboga och en multiarena skulle hjälpa människor att samlas
och idrotta spontant.
Fritids- och kulturnämnden behandlade medborgarförslaget vid sitt
sammanträde den 13 april 2016, § 23. Av protokollsutdraget framgår att
ungdomsfullmäktige har getts möjlighet att yttra sig över förslaget inför
nämndens beslut. Ungdomsfullmäktige ställer sig positiva till en
multiarena, men ifrågasätter hur tillgängligheten blir om man inte har
material att tillgå, till exempel klubbor, fotbollar med mera. Möjligheten
till att eventuellt kunna låna utrustning, och vart ansvaret för det skulle
ligga behöver ses över närmare. Ungdomsfullmäktige ställer sig frågan
om hur det ser ut i andra kommuner.
I fritids- och kulturnämndens flerårsplan för åren 2016-2018 står att det
finns behov av utökade möjligheter till spontanidrott. I samråd med
tekniska förvaltningen bör man utreda vart markförhållandena är bäst för
att anlägga en eventuell spontanidrottsplats.
Fritids- och kulturnämnden beslutar att nämnden ser positivt på medborgarförslaget men att de ekonomiska aspekterna samt en placering av en
multiarena/näridrottsplats behöver utredas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 juni 2016, § 97, att
medborgarförslaget besvaras med att fritids- och kulturnämnden får i
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

uppdrag att närmare utreda de ekonomiska förutsättningarna samt en
eventuell lämplig placering av en multiarena/näridrottsplats i närheten av
Vasahallen.
Anders Röhfors (M) yrkar att sista delen av arbetsutskottets förslag till
svar på medborgarförslaget om placeringen av multiarenan stryks.
Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med Anders
Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat bifalla desamma.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med att fritids- och kulturnämnden får i
uppdrag att närmare utreda de ekonomiska förutsättningarna.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ks § 99
Ksau § 98

Dnr 329/2015-101

Svar på medborgarförslag om att kommunen hjälper
Medåkers IF att bygga en hinderbana för barn, ungdomar
och vuxna
Anders Öhrn har till kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 128, inkommit med ett medborgarförslag om att
kommunens ska hjälpa Medåkers IF att bygga en hinderbana för barn,
ungdomar och vuxna med några kompletterande utegymsstationer i
anslutning till elljusspåret vid Parkudden i Medåker.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till
fritids- och kulturnämnden för besvarande i samråd med
utvecklingscentrum och tekniska nämnden.
Förslagsställaren redogör för Medåkers IF som en mycket aktiv förening
med cirka 400 medlemmar och som har många aktiviteter för olika åldrar.
Föreningen utgör tillsammans med skolan och övriga föreningar navet i
Medåker och skapar en stark attraktionskraft som lockar mycket
människor.
Medåkers IF har under en längre tid önskat sig en hinderbana och
kompletterande utegymsstationer i anslutning till elljusspåret vid
Parkuddens idrottsanläggning för att ytterligare öka attraktionsvärdet.
Förslagsställaren anser att en tänkbar finansiering kunde vara Leaderprogrammet tillsammans med kommunen.
I förslaget framgår att Medåkers IF ställer upp med en arbetsinsats för
byggnationen av hinderbana och utegym samt för arbetsinsatsen för
skötsel.
Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den
13 april 2016, § 22. Av protokollsutdraget framgår att nämnden planerar
under 2016 att bygga ett utegym i centralorten men Leader-programmet
kan eventuellt ge möjlighet till ytterligare landsbygdssatsningar.
Fritids- och kulturnämnden, utvecklingscentrum samt tekniska
förvaltningen ser positivt på ett samarbete med Medåkers IF för att
undersöka möjligheterna till ett gemensamt leaderprojekt.
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till att
undersöka möjligheter för ett leaderprojekt och tar tjänsteskrivelsen
daterad den 18 februari 2016 som svar på remissen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med att fritids- och kulturnämnden får i
uppdrag att undersöka möjligheterna för ett gemensamt leaderprojekt
med Medåkers IF med syfte att bygga en hinderbana för barn, ungdomar
och vuxna.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ks § 100
Ksau § 99

Dnr 233/2016-009

Depositionsavtal med arkiv Västmanland avseende
förvaring av Arboga kommuns arkivmaterial
Arkiv Västmanland och Arkivcentrum i Örebro län har startat en
gemensam arkivdepå i kvarteret Gösen, Köpingsvägen. Arbetet med att
föra över arkivmaterial har startats och invigning sker i september 2016.
I samband med utredningen som gjordes om lokalisering av framtida
arkivdepå beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september
2013, § 162, att ställa sig positiv till möjligheterna att samlokalisera
arkivyta/arkivlokaler för delar av kommunens arkiv om en arkivdepå
enligt utredningens förslag skulle lokaliseras till Arboga.
Arboga kommun har tidigare inte haft tillgång till ändamålsenliga lokaler
för sitt arkivmaterial och kommunstyrelseförvaltningen och arkivarien har
nu tillsammans med Arkiv Västmanland arbetat fram ett förslag till
depositionsavtal. Kostnaden för förvaringen uppgår till 90 procent av
hyllmeterpriset vid var tid gällande prislista. För år 2016 är årsavgiften
0,90 * 150 kronor per hyllmeter för stående A4. Totalt beräknas att behovet
är 1 000 löpmeter, vilket medför en ökad årskostnad på 135 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget till depositionsavtal med arkiv Västmanland nr 2016/3
avseende förvaring av Arboga kommuns arkivmaterial godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Skickas till:
Arkiv Västmanland
Arkivarien
Kommunchefen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ks § 101
Ksau § 101

Dnr 250/2016-252

Strategiskt markförvärv del av Holmsätter 1:76
I samband med lokaliseringsutredningen för Fasanens förskola i Götlunda
diskuterades frågor avseende markförvärv.
Vid samhällsbyggnadsberedningens sammanträde den 9 april 2015
redovisades den dialog som förts med ägaren av fastigheten Holmsätter
1:76 angående möjligheten att förvärva mark i anslutning till Götlunda
skola. Samhällsbyggnadsberedningen ansåg vid sammanträdet att
dialogen avseende markförvärv ska fortgå.
Aktuellt markområde är beläget norr- samt väster om Götlunda skola och
omfattar jordbruks- och skogsmark samt del av vägområde med en areal
om cirka 95 000 kvm.
Översiktsplanen beskriver att en fortsatt utveckling av boende och
verksamheter i Götlunda tätort är betydelsefull för kommunens
utveckling. Det är också angeläget att förstärka befolkningsunderlaget för
att kunna upprätthålla befintlig service, därför måste bra boendemiljöer
kunna erbjudas.
Aktuell mark bedöms som strategisk för att möjliggöra en framtida
utveckling av Götlunda.
Efter förhandlingar med fastighetsägaren har Arboga kommun
presenterats möjlighet att förvärva mark om ca 95 000 kvm inom
fastigheten Holmsätter 1:76 för 2 000 000 kr. Ett förvärv av marken inryms
inte inom tekniska nämndens nuvarande ram.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Arboga kommun förvärvar, genom tekniska nämnden, del av
fastigheten Holmsätter 1:76 för 2 000 000 kronor.
2. Tekniska nämnden får ett tilläggsanslag för investeringsutgiften
uppgående till 2 000 000 kronor.
3. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens egna
kapital.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 102
Ksau § 104

Dnr 249/2016-212

Svar på Länsstyrelsen i Västmanlands begäran om
underlag till sammanfattande redogörelse avseende
aktualitet av Köpings översiktsplan
Länsstyrelsen i Västmanlands län har inkommit med en begäran om
yttrande avseende aktualitet av Köpings översiktsplan.
Enligt Plan- och bygglagen ska en aktualitetsförklaring göras varje
mandatperiod. Översiktsplan för Köpings kommun antogs 2012, Köping i
framtiden.
Köpings översiktsplan består av:









Antagen översiktsplan
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning
Särskild sammanställning
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Planeringsunderlag vid antagande
Karta Köping Kolsva Munktorp
Karta Kommunen

Översiktsplan – Köping i framtiden:
Arboga kommun anser att Köpings översiktsplan är tydligt uppställd och
enkel att hitta i. Översiktsplanen omfattar 89 sidor och innehåller alla de
delar som den måste innehålla, t ex hur kommunen förhåller sig till
miljökvalitetsmål, regionala- och mellankommunala intressen, allmänna
intressen och riksintressen.
Sammanfattande synpunkter från Arboga kommun:
Köpings översiktsplan är överlag väl genomarbetad. Översiktsplanen är
bara fyra år gammal och merparten känns aktuellt. Det webbaserade
kartmaterialet som hör till översiktsplanen är enkelt att använda.
Stycket om Mellankommunala frågor kan behöva uppdateras, t ex med
hänvisning till fjärrvärme och cykelbanor.
Den befolkningsökning som har skett i Sverige de senaste åren
tillsammans med det långsiktiga behov av nya bostäder som bl.a.
Boverket ser, gör att sifferdelen i kapitlet om boende och områdesvisa
beskrivningar kan behöva uppdateras.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Behovet av miljövänliga transporter ökar och människor pendlar mer och
reser längre. Nya järnvägssträckningar utreds i Sverige för passage genom
Mälardalen vilket översiktsplanen kan behöva förhålla sig till.
Kommunens nya mål skulle också kunna arbetas in i översiktsplanen och
göra den till en tydlig del av den röda tråden i kommunens styrmodell.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter godkänns som Arboga
kommuns remissvar på Länsstyrelsens begäran om underlag till
sammanfattande redogörelse avseende aktualitet av Köpings
översiktsplan.

Skickas till:
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 103

Dnr 173/2016-217

Lokalförsörjningsplan för åren 2016-2019
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit
fram förslag till strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2016-2019.
Kommunstyrelsen hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 7 juni
2016, § 105, och fattade följande beslut:
1. Strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2016-2019 godkänns.
2. Nämnder och styrelser ska ta hänsyn till den strategiska
lokalförsörjningsplanen i arbetet med strategisk och ekonomisk plan.
I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019 beslutad av
kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 108, står att:
”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.”
Därav föreslås att kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2016, § 105,
upphävs och att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2019
samt att nämnder och styrelser ska ta hänsyn till den strategiska
lokalförsörjningsplanen i arbetet med strategisk och ekonomisk plan.
Vid sammanträdet revideras och kompletteras kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2016, § 105, upphävs.
2. Lokalförsörjningsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis.
3. Kommunens lokalstrateg ska informeras om samtliga verksamhetsanpassningar i lokalerna.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2016-2019 godkänns.
2. Nämnder och styrelser ska ta hänsyn till den strategiska lokalförsörjningsplanen i arbetet med strategisk och ekonomisk plan.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Lokalstrateg
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 104

Dnr 81/2016-001

Information om implementeringen av Arbogas styrmodell
Kommunchefen informerar om implementeringen av Arbogas styrmodell
som har som mål – ”Att kommunens verksamheter blir bättre för
Arbogaborna”. Implementeringen görs under hösten i styrelsen och
samtliga nämnder.
Styrmodellen bidrar till att alla i organisationen arbetar mot samma vision
och mål och säkerställer att de som nyttjar kommunens verksamheter
möts av hög kvalitet och att resurserna används på bästa sätt.
Syftet med styrmodellen är


Att skapa styrfart, delaktighet och tydlighet i målstyrningen.



Att styrmodellen blir en ledstjärna i varje beslut.



Att styrmodellen blir känd av medarbetare och politiker på alla
organisatoriska nivåer i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Skickas till:
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 105

Av kommunchefen avgjorda ärenden genom delegation
Ärenden

Beslut

6 Upphandling
7/2016
Dnr 236/2016-050
Tilldelningsbeslut gällande
kontorsmaterial, Staples Sweden AB

Tilldelning undertecknad

2 Personalfrågor
4/2016
Förordnande av kommunchef under
kommunchefens semester
2016-07-18 – 2016-08-12

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Ylva Petersson, Mimmi
Öberg och Ann Björkman
förordnas växelvis som
kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Ks § 106

Av ekonomichefen avgjort ärende genom delegation
Ärenden

Beslut

2 Ekonomiska frågor
2/2016
Dnr 252/2016-045
Omsättning lån, 29,316 mkr,
samt nyupplåning, 20,0 mkr.

29,316 mkr omsätts hos
Kommuninvest till rörlig
ränta, 0,138 %. Amortering
sker med 0,912 mkr per år.
20,0 mkr nyupplånas hos
Kommuninvest till fast
ränta, 0,80 %, 5 års
kapitalbindning.
Amortering sker med 0,6
mkr per år.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Ks § 107

Kommunstyrelsen beslutar att till handlingarna lägga
Statistik för Arboga, 2:a kvartalet 2016. Dnr 155/2016-013.
Ekonomirapport 2016-08-16. Dnr 3/2016-049.
Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbund den 16 juli 2016.
Dnr 373/2015-006.
Protokoll från Brottsförebyggande rådet den 17 maj 2016. Dnr 59/2016006.
Bostadsmarknadsanalys 2016 för Västmanlands län, rapport 2016:11. Dnr
43/2016-294.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 1 juni 2016, § 34,
Fasanens förskola – beslut om konsekvensutredning. Dnr 38/2014-644.
Överenskommelse mellan Migrationsverket och Länsstyrelserna om
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar sägs upp. Dnr
442/2015-133.
Beslut från Boverket om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag
till allmänna samlingslokaler. Dnr 441/2015-048.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 11 maj 2016, §
27, Lokaler för vuxenutbildningen, SFI och akademikerspåret. Dnr
173/2016-217.
Förslag till förordnande som kommunal vigselförrättare. Dnr 317/2010112.
Inkommen skrivelse om beslut kring plats för byggnation av nytt
äldreboende. Dnr 172/2016-101.
Väktarinsatser 2016 i samband med skolavslutning och medeltidsdagarna.
Dnr 225/2016-009.
Protokoll från styrelsemöte med Rådhuset i Arboga AB den 17 juni 2016.
Dnr 95/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Arbogabostäder AB den 17 juni 2016. Dnr
95/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB den 17
juni 2016. Dnr 95/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Seniorbostäder i Arboga AB/SEBO den
17 juni 2016
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-16

Protokoll från extra förbundsmöte 2016 för Västmanlands kommuner och
landsting den 20 juni 2016. Dnr 12/2016-106.
Protokoll från styrelsemöte med Norra Skogen i Arboga Fastighets AB den
17 juni 2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB
den 17 juni 2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Sturestadens Fastighets AB den 17 juni
2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från extra bolagsstämma med Sturestadens Fastighets AB den 9
juni 2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Sturestadens Fastighets AB den 21 april
2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Marieborgs Lagerfastighet i Arboga AB
den 21 april 2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Norra Skogen i Arboga Fastighets AB den
21 april 2016. Dnr 86/2016-006.
Protokoll från styrelsemöte med Seniorbostäder i Arboga AB/SEBO den
21 april 2016. Dnr 86/2016-006.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:30, Förändringar i
förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid
yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:19, Överenskommelse
om ändringar i Bestämmelser för traineejobb.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:20, Överenskommelser
om ändringar i arbetslivsintroduktion – BAL 16.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:27, Vägledning för
erhållande av stadsbidrag för ökat bostadsbyggande.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:29, Sotningsindex
2016.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:31, Arbetsdomstolens
dom 2016 nr 26, fråga om beräkning av den förhöjda ersättningen.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:32, Omplacering i
samband med arbetsbrist.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:36, Reviderade
riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:35, Preliminär
kostnadsutjämning för LSS år 2017.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:33, Ändrade regler om
tilläggsbelopp till fristående skolor mm.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:37, Arbetsdomstolens
dom 2016 nr 35 om byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid
nattarbete.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:42, Överenskommelse
om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om
lön och allmänna anställningsvillkor mm. – HÖK T med
AkademikerAlliansen.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:43, Överenskommelse
om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:41, Överenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor mm – ÖLA 16 – med Svenska
Transportarbetareförbundet.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:40, Överenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor mm – ÖLA 16 – med Seko –
Facket för service och kommunikation.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:38, Överenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor mm – ÖLA 16 – med
Fastighetsanställdas Förbund.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:44, Sjuklön vid
indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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