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Dnr 384/2015-305

Försäljning av Arboga Energi AB
Kommunchefen informerar om den fortsatta processen kring försäljningen
av Arboga Energi AB.
Arbetsutskottets beslut
Tackar för informationen.

Skickas till:
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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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.
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•

Systemadministratörer

•

Organisationsadministratörer

•

Superanvändare

•

IT-handledare

•

IT-tekniker

•

Lärspridare

•

Webbredaktion

2016-05-24

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.
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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.
MBL-förhandlingar kommer att genomföras.
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.
Arbetsutskottets beslut
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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
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:
Budgetberedningen
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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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 januari2017. 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.
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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).
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
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:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 214/2016-008

Riktlinjer för bisysslor
Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen i samband med
revisionsrapporten ”Granskning avseende kontroll av anställdas
bisysslor” tilldelats ett uppdrag innebärande framtagande av policy och
riktlinjer avseende medarbetares bisyssla. I uppdraget ingår också
information till verksamheterna och deras medarbetare.
Förslag till riktlinjer, tillämpningsföreskrifter, medarbetarinformation
samt checklista avseende medarbetares bisysslor har tagits fram.
Policy kommer att inarbetas i kommande kommunövergripande
personalpolicy.
Jonna Lindman (M) yrkar, med stöd av Kjell Cladin (S), bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Riktlinjer, inklusive tillämpningsföreskrifter, medarbetarinformation
samt checklista, avseende bisysslor antas.
2. Riktlinjer, inklusive tillämpningsföreskrifter och
medarbetarinformation avseende bisysslor kommuniceras i
organisationen under vår och höst 2016.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 79

2016-05-24

Dnr 104/2016-007

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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Svaret på revisionsrapport ”Granskning avseende kontroll av anställdas
bisysslor” antas.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Information om granskning av kontroll av anställdas bisysslor samt
kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna.
Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 445/2015-007

Revisionens 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
2015. 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.
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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 utbildningsnämnden har ännu inte behandlat granskningsrapporten.
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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Svaret på granskningsrapporten om inköp och upphandling antas.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Informationen om granskningsrapporten om inköp och upphandling samt
styrelsens och nämndernas svar läggs till handlingarna.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 61/2016-003

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll år 2016
Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, "Reglemente för
intern kontroll". Enligt 8 § i detta reglemente ska varje år upprättas en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2016, § 65 att uppmana nämnderna att se över sina internkontrollplaner och att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i de delar som är möjligt samordna kommunens
arbete med den interna kontrollen.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan för
intern kontroll för kommunstyrelsens verksamheter för år 2016.
Sedan tidigare planer kvarstår kontroll av offentlighetsprincipen, kontroll
av utbetalningar och inventering av bisysslor. Planen innehåller även
processer som är möjliga att följa upp för samtliga nämnder i kommunen.
Under 2016 kommer dessa att följas upp av kommunstyrelsen och inför år
2017 återkommer kommunstyrelseförvaltningen med förslag till vilka av
dessa som bör genomföras av samtliga nämnder.
Uppföljning av processer för inköp och upphandling vad gäller
kommunövergripande avtal planeras att genomföras för hela
kommunorganisationen genom kommunstyrelsen under år 2016.
Revisorerna har i en granskning av inköp och upphandling rekommenderat att styrelsen och nämnderna ser till att nödvändiga kontroller
avseende inköp och upphandling genomförs.
Enligt reglemente för intern kontroll § 2 har kommunstyrelsen det
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas
inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. Därvid ska förvaltningsövergripande anvisningar och
regler upprättas.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Plan för intern kontroll år 2016 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Uppföljning av processer för inköp och upphandling vad gäller
kommunövergripande avtal kommer att genomföras för hela
kommunorganisationen genom kommunstyrelseförvaltningen för år
2016.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-05-24

3. Under hösten 2016 återkommer kommunstyrelseförvaltningen med
förslag till processer som är möjliga att samordna för samtliga
nämnder i kommunen inför det interna kontrollarbetet år 2017.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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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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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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen av partistödet godkänns.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker idén om en länsgemensam
tillnyktringsenhet men yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut att finansiering av länsgemensam tillnyktringsenhet får
ske inom socialnämndens ekonomiska ram för år 2016.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Finansiering av länsgemensam tillnyktringsenhet får ske inom
socialnämndens ekonomiska ram för år 2016.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat och som
kvarstår, läggs till handlingarna.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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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.
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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.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslaget att införa en ny busslinje i centrala Arboga avslås med
hänvisning till kostnadsbilden samt till att en utredning av sträckningen
för linje 2 pågår.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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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”.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Tekniska nämnden behandlade ärendet den 9 september 2015, §, 94, och
nämnden har inget att invända mot föreslagen placering på
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 har nu att ta ställning till det föreslagna
konstverket.
Konstverket kan köpas in under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att kostnader för skulptur och fundament, 75 000 kronor, tas ut
kommunens fond för konstnärlig utsmyckning samt att fritids- och
kulturnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att ansvara för
genomförandet.
Arbetsutskottets beslut
Inköp av Kerstin Hörnlunds ”Stadskärna” att placeras på Rådhusgården
förordas.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
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:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 205/2015-331

Slutredovisning, genomförda projekt med medel ur
Bergmansfonden år 2015
Från tekniska nämnden har det inkommit protokollsutdrag från sammanträde den 13 april 2016 § 37, gällande slutredovisning av genomförda projekt med medel ur Bergmansfonden 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 april 2015, § 104, bevilja
tekniska nämnden 150 000 kronor ur Bergmansfonden med avsikten att
försköna Arboga stad under år 2015. Man beslutade även att
återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott när arbetena
slutförts.
Vår, sommar och höstplanteringar har satts ut längs med Nygatan och på
andra centrala platser i Arboga med hjälp av medel ur Bergmansfonden i
syfte att pryda Arboga stad. Arbetena avslutades i oktober 2015. Hela
anslaget från Bergmansfonden har använts för säsongsblommor och
växter i anslutning till stadskärnan.
Tekniska nämndens föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna
slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur
Bergmansfonden 2015.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur
Bergmansfonden 2015.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 88

2016-05-24

Dnr 175/2016-331

Ansökan om medel ur Bergmansfonden 2016
Från tekniska nämnden har inkommit ansökan om bidrag från
Bergmansfonden med 300 000 kronor till försköning av Arboga stad.
Stiftelsen Bergmansfonden har som ändamål ”prydande av Arboga stad
med blommor och prydnadsväxter”.
Det utdelningsbara beloppet år 2016 beräknas uppgå till cirka 330 000
kronor. Tekniska nämnden har under de senaste fyra åren erhållit 150 000
kronor, 275 000 kronor, 300 000 kronor, och 400 000 kronor från
Bergmansfonden för trädplantering och försköning av innerstaden med
mera.
De ansökta medlen ska användas till vår-, sommar- och höstplanteringar,
så kallade säsongsplanteringar, utefter Nygatan och på andra centrala
platser i Arboga år 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott enas om att ta bort kravet på årlig
återrapporteringen när arbetena har slutförts.
Arbetsutskottets beslut
1. Tekniska nämnden beviljas år 2016 utdelning med 300 000 kronor ur
Bergmansfonden.
2. De beviljade medlen ska användas till planteringar i enlighet med
tekniska nämndens beslut 2016-04-13, § 38.

Skickas till:
Tekniska nämnden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-05-24

Dnr 129/2016-013

Reviderad befolkningsprognos 2016-2030
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2016, § 82 att godkänna
befolkningsprognos för Arboga kommun åren 2016-2030. Syftet med
prognosen är främst att belysa kommunens befolkningsutveckling i olika
åldersklasser vid oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten
är avsedda att ge underlag för planering och dimensionering inom bland
annat skola, barnomsorg och äldreomsorg.
Den 11 maj 2016 redovisade SCB befolkningsförändringar för första
kvartalet 2016. Av dessa framgår att befolkningsökningen för Arboga
avstannat sedan årsskiftet. Befolkningsprognosen har därför kompletterats
med ett alternativ för oförändrad totalbefolkning.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Reviderad befolkningsprognos godkänns.

Skickas till:
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-05-24

Dnr 178/2016-102

Remiss av medborgarförslag om ökat skobidrag till
personal inom verksamheten för funktionshinder (VFF)
Annelie Persson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april
2016, § 89, inkommit med ett medborgarförslag om ökat skobidrag till
personal inom verksamheten för funktionshinder (VFF).
Arbetsutskottets beslut
Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden.

Skickas till:
Socialnämnden + handling
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Ksau § 91

Information
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:26 Definitivt
omsorgsprisindex (OPI) 2016.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:18 Kommunal
fastighetsavgift, prognos 2016.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:28 Försöksverksamhet
med tidsbegränsad anställning enligt skollagen.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:15
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
HÖK 16 – med svenska kommunalarbetareförbundet.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:24 Lön och
anställningsvillkor för personlig assisten och anhörigvårdare PAN 16 –
med svenska kommunalarbetareförbundet.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:23 Överenskommelse
om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:22 Överenskommelse
om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser – BEA.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16: 21 Överenskommelse
om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning – BUI 16.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:17
Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
Från Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 16:25 Nyheter och
sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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