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Dnr 19/2016-007

Upphävande av uppdrag till kommunstyrelsen i samband
med kommunfullmäktiges behandling av revisorernas
förstudie avseende IT-verksamheten
Kommunfullmäktige behandlade den 31 mars 2016, § 54, en information
om revisorernas förstudie avseende IT-verksamheten samt kommunstyrelsens svar och beslutade att lägga dessa till handlingarna.
Vid sammanträdet beslutades efter votering om ett tillägg som innebar att
kommunstyrelsen fick i uppdrag att upprätta en handlingsplan och att en
utredning om IT-verksamheten färdigställs till den 1 juni 2016 samt att en
utvärdering och uppföljning ska göras efter ett år.
Kommunstyrelsen besvarade förstudien med att det sedan hösten 2015
pågår ett arbete med målet att IT-verksamheten i Arboga ska ingå som en
del i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Som en del i en större ITorganisation så ökas samordningsmöjligheterna och sårbarheten minskas.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 110 att IT-enheten i
Arboga överförs till VMKF från den 1 juli 2016. Kommunfullmäktige
beslutade även att ändring av förbundsordningen görs i samband med att
pågående översyn gjorts och förutsätter att samtliga kommuner
godkänner ändringen.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Uppdraget till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan och att en
utredning om IT-verksamheten färdigställs till den 1 juni 2016 samt att en
utvärdering och uppföljning ska göras efter ett år är inte aktuellt eftersom
IT-enheten överförs till VMKF.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 193/2013-041

Förtydligande av hur kommunägda företag och kommunalförbund kan styras
Kommunstyrelsen beslutade i samband med arbetet med strategisk och
ekonomisk plan 2014-2016, § 72, att ge kommunchefen i uppdrag att
förtydliga hur kommunägda företag och kommunalförbund kan styras.
Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2016, § 1, beslut om att anta en
bolagspolicy. Ägardirektiven har setts över och gemensamma principer
har i stället arbetats in i en bolagspolicy för Arboga kommuns ägarroll och
ägarstyrning. Nya ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns
hel- och delägda bolag har arbetats fram och antagits. De principer för
ägarstyrning som anges i bolagspolicyn ska även så långt det är möjligt
tillämpas för verksamhet som kommunen bedriver i andra former av
juridiska personer som till exempel kommunalförbund.
Kommunalförbundens styrning regleras i de förbundsordningar som
antas av respektive medlemskommun. Arbetet med att se över
förbundsordningen för VMKF, Västra Mälardalens Kommunalförbund,
pågår och ett förslag kommer att tas fram under år 2016.
Förbundsordningen för VMMF, Västra Mälardalens Myndighetsförbund
fastställdes senast att gälla från den 1 mars 2014 och där framgår bland
annat hur insyn och rapportering samt dialog ska genomföras.
Den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen enligt kommunallagen har över
den kommunala verksamhet som bedrivs i kommunala företag finns även
reglerad i § 4 i reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder,
krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer som antogs av
kommunfullmäktige den 24 september 2015, § 108.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Uppdraget till kommunchefen att förtydliga hur kommunägda företag och
kommunalförbund kan styras är utfört i och med den bolagspolicy som
antagits av kommunfullmäktige i januari år 2016.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 155/2012-121

Välfärdsbokslutet ett planeringsunderlag även för hållbar
utveckling
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2012, § 114 att välfärdsbokslutet kompletteras med fler miljöindikatorer och blir ett bredare
planeringsunderlag inför arbetet med hållbar utveckling.
Sedan beslutet fattades har arbetet med kommunens styrmodell utvecklats
och kommunfullmäktige fattade den 22 juni 2016, § 108 i samband med
antagandet av strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019 beslut om
mål och mått som lämnas vidare till styrelsen och nämnderna för beslut
om egna mål som ska stödja kommunfullmäktiges mål.
I samband med arbetet med styrmodellen så pågår även ett arbete med att
samordna och minska antalet övergripande planeringsunderlag.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att beslutet om att
komplettera välfärdsbokslutet till ett bredare planeringsunderlag
upphävs.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Tidigare fattat beslut om att välfärdsbokslutet kompletteras med fler
miljöindikatorer och blir ett bredare planeringsunderlag inför arbetet med
hållbar utveckling upphävs.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 259/2016-751

Hyreskontrakt för upplåtelse av del av fastigheten Tornet 1
för upprättande av motivationsboende
Från socialnämndens sammanträde den 21 juni 2016, § 98, har det
inkommit protokollsutdrag gällande upprättande av motivationsboende.
Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 16 november 2015, § 378, om
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2015-2018, att ett motivationsboende ska
öppnas under verksamhetsåret.
Ett av socialtjänstens huvuduppdrag, som tydliggörs i Socialtjänstlagens
portalparagraf, är att verka för att människor kan leva ett självständigt liv.
Som en av de allra viktigaste hörnstenarna i detta arbete är möjligheten att
få en ordnad bostadssituation och utifrån en individuell bedömning
kunna få en bostad utifrån varje individs unika situation.
Bedömningen är att bostadslösheten ökar, inte minst bland unga vuxna
och andra med beroendeproblematik. Det råder ett mörkertal av hur
många som är akut hemlösa men uppskattningsvis är antalet cirka 20
personer som står utan bostad och som är kända för socialtjänsten.
Socialtjänstens placeringar på institution för vuxna med
beroendeproblematik har under 2015 öka markant. Utvecklingen ser ut att
fortsätta ligga på hög nivå även under de kommande åren. Det finns inget
som tyder på att vårdbehovet kommer att minska och socialtjänsten har
ett stort behov av att kunna erbjuda bra, komplett och adekvat vård på
hemmaplan. Problemet är att det är mycket svårt att erbjuda ett boende i
form av lägenhet efter avslutad behandling vilket innebär att
placeringarna på institution blir onödigt långvariga. Återfallsrisken är hög
om man inte har någonstans att bo efter placeringen.
Socialnämnden beslutade att i egen regi starta ett motivationsboende i
oktober 2016 med 8 lägenheter samt att avsätta ytterligare 365 000 kronor
för personalbemanning.
Socialnämnden beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen besluta att
lägenheter förhyrs via ABO på Tornet för ett motivationsboende.
Kommunstyrelseförvaltningen hyr i dagsläget fastigheten Tornet 1 i sin
helhet av Kommunfastigheter i Arboga AB, men möjlighet finns att
upplåta ett antal lägenheter (ett rum och kök a’ 35 m2) till
Socialförvaltningen. Hyresbeloppet baseras på den hyra som
Kommunfastigheter i Arboga AB sedan tidigare debiterar
kommunstyrelseförvaltningen. Eventuell ombyggnad och anpassning i

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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fastigheten debiterar Kommunfastigheter direkt till socialförvaltningen
som en engångskostnad.
För att ta fram en långsiktig plan för Tornets framtida användning pågår
en utredning för att klargöra kommunala verksamheters möjlighet att
flytta till Tornet. Näringslivsenheten genomför parallellt ett arbete med att
hitta externa hyresgäster/ etableringar.
För att inte riskera att förhindra en eventuell etablering i Tornet, föreslås
att hyreskontraktet upprättas på årsbasis, med kort uppsägningstid.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett
hyreskontrakt med socialförvaltningen där del av fastigheten Tornet 1
upplåts för upprättande av motivationsboende.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 38/2014-644

Information om förskolan Fasanen
Kommunstyrelsens ordförande informerar om den konsekvensutredning
som beställdes av barn- och utbildningsnämnden den 1 juni, § 43, gällande
möjligheten att bygga en ny förskola i anslutning till skolan i Götlunda.
Utredningen har redovisats på barn- och utbildningsnämnden den 19
augusti 2016, § 39, och den visar att en lokalisering vid Götlunda skola
inte är lämplig.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade godkänna konsekvensutredningen och ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
planera för ett samlat förskole- och skolområde i Götlunda samt att lösa
den akuta situationen med tillfälliga moduler till dess att ny förskola finns
på plats.
Arbetsutskottets beslut
Tackar för informationen.

Skickas till:
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 14/2014-299

Information om förenklad förstudie för nytt vård- och
omsorgsboende
Kommunstyrelsens ordförande informerar om den förenklade förstudie
för nytt vård- och omsorgsboende som beställdes av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 21 juni 2016, § 102. Förstudien skulle undersöka om en
byggnation kan genomföras på ett tillfredsställande sätt inom de markytor
som finnas att tillgå på fastigheten Älgen 21 i Vasastan.
En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar har enligt
uppdrag genomfört en förenklad förstudie avseende undersökning av
Vasastadens platsförutsättningar för ett vård- och omsorgsboende.
Bedömningen är att markytorna är begränsade och att de inte räcker till
för att uppfylla det behov som ett framtida boende har.
Förstudien redovisades på socialnämndens sammanträde den 24 augusti
2016, § 24, och nämnden beslutade att godkänna förstudien samt att ge
arbetsgruppen i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning med
jämförelse av olika platsers förutsättningar för byggnation av ett nytt
vård- och omsorgsboende.
Arbetsutskottets beslut
Tackar för informationen.

Skickas till:
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Ksau § 111

Dnr 281/2016-026

Antagande av medarbetarpolicy och upphävande av
diverse personalpolitiska policyer
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppgift att se över och samordna de
olika policydokument som berör personalfrågor.
Föreligger förslag till medarbetarpolicy.
Policyn beskriver förhållningssätt för både kommunen som arbetsgivare
och för medarbetare.
Den övergripande policyn ersätter:
-

Alkohol- och drogpolicy, Kf 2000-08-31 § 81

-

Arbetsmiljöpolicy inkl trafiksäkerhetspolicy, Kf 2004-02-19 § 20

-

Hälsopolicy, Kf 2009-05-28 § 57

-

Policy likabehandlingsplan 2015-2017, Kf 2014-12-18 § 40

-

Lönepolicy, Kf 1999-03-25 § 62

-

Policy rökfri arbetstid, Kf 2011-09-29 § 148

-

Rehabiliteringspolicy, Kf 2004-02-19 § 21

-

Säkerhetspolicy, Kf 2008-03-27 § 31

Medarbetarpolicyn kommer att kompletteras med riktlinjer inom de olika
områdena.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till medarbetarpolicy antas.
2. Följande policydokument upphävs:
-

Alkohol- och drogpolicy

-

Arbetsmiljöpolicy inkl trafiksäkerhetspolicy

-

Hälsopolicy

-

Policy likabehandlingsplan

-

Lönepolicy

-

Policy rökfri arbetstid

-

Rehabiliteringspolicy

-

Säkerhetspolicy

Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 289/2016-003

Sammanslagning av Brottsförebyggande rådet och
Folkhälsorådet samt reglemente till Förebyggande råd
Kommunfullmäktige fastställde den 29 januari 2015, § 3, rådens omfattning och sammansättning inför mandatperioden 2014-2018. Rådens
reglementen reviderades därefter och anmäldes till kommunfullmäktige
den 1 december 2015, § 197. Valen av ledamöter och ersättare görs av
respektive nämnd och rapporteras till den nämnd som ansvarar för rådet.
Förebyggande arbete består av insatser som syftar till att främja hälsa och
förhindra att problem uppstår eller förvärras. Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet har vart och ett i uppgift att initiera, stödja och
utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt skapa förutsättningar för
ett tryggt och hälsosamt Arboga.
Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet har flera gemensamma
frågor och utmaningar, därför finns fördelar i att slå samman dessa till ett
Förebyggande råd. Ett framgångsrikt förebyggande arbete är beroende av
samverkan mellan olika aktörer.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att slå samman råden
till ett Förebyggande råd, godkänns rådets reglemente.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet slås samman till ett
Förebyggande råd från och med den 1 oktober 2016.
2. Förebyggande rådets förtroendevalda består enligt reglementet av tre
representanter från kommunstyrelsen.
3. Nu valda förtroendevalda i Folkhälsorådet och Brottsförebyggande
rådet entledigas från uppdraget från den 1 oktober 2016.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 183/2012-101

Svar på medborgarförslag om att locka fler till Arboga
genom att förbättra för allmänheten att fiska i Arbogaån
samt förbättra möjligheten att vistas i dess närmiljö
Leif Carlsson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2012, § 133, inkommit med ett medborgarförslag om att locka
fler till Arboga genom att förbättra för allmänheten att fiska i Arbogaån.
Förslagsställaren föreslår att ett antal småbryggor med mått om cirka 1,5
m2 placeras utmed Arbogaåns norra och södra sidor, nedströms
Herrgårdsbron. Småbryggorna skulle enligt förslagsställaren ge en ökad
tillströmning av fiskeentusiaster till Arboga och även möjliggöra för barn
och ungdomar att mer frekvent uppsöka ån och på så vis upptäcka glädjen
av att vara ute i naturen.
Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera förslaget till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni
2016, § 65. Av protokollsutdraget framgår att tekniska nämnden tidigare
har hanterat medborgarförslaget vid sitt sammanträde den 15 maj 2013, §
55. Nämnden beslutade att ställa sig positiva till upplåtelse av mark för
småbryggor och föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget.
Enligt tidigare rutiner för hanteringen av remisser inom Arboga kommun
skickades remisser från kommunstyrelsen enbart till en nämnd. Nämnden
ansvarade sedan för inhämtande av yttranden från berörda förvaltningar.
Tekniska nämndens svar på medborgarförslaget den 15 maj 2013, § 55,
återlämnades till nämnden av kommunstyrelseförvaltningen med
hänvisning till ovanstående rutin. Ett yttrande har därför inhämtats från
fritids- och kulturförvaltningen och ärendet återupptagits för behandling i
tekniska nämnden.
Fritids- och kulturförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och har
förankrat ställningstagandet med sin nämnds presidium. Fritids- och
kulturförvaltningen har också kontaktat Sturefiskarna som ser positivt på
fiskebryggor nedanför Herrgårdsbron.
Sedan förslaget behandlades i maj år 2013 har arbete utförts efter ån.
Möjlighet att fiska utmed ån finns idag genom de nyanlagda kajerna.
I tidigare skrivelse daterad 15 maj 2013, § 55, ställde tekniska
förvaltningen sig positiv till upplåtelse av mark för småbryggor.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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I takt med att Arboga växer och nya stadsdelar kommer till ser tekniska
förvaltningen inte att det skulle vara aktuellt med markupplåtelse av
allmän platsmark i syfte att skapa enskilda fiskebryggor.
Tekniska förvaltningen är positiva till en fortsatt utveckling kring ån och
planer för att möjliggöra bättre vattenkontakt för stadens medborgare
finns. Exempel på detta är den fortsatta utbyggnaden av kajen vid
Bergmansparken samt fortsatt arbete med stabilitetsåtgärder efter ån.
Då kommunen har det övergripande ansvaret för det offentliga rummets
utformning och gestaltning så bedöms det i dagsläget inte lämpligt att
överlämna ansvaret på annan part att ansvara för bryggor genom
markupplåtelse. Framförallt handlar det om att kunna säkerställa krav på
god säkerhet, skötsel och tillgänglighet. Det centrala läget för de
föreslagna fiskebryggorna ställer dessutom högre krav på utformning än
det som föreslås i medborgarförslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat med att hänsyn till möjligheten att förbättra
tillgängligheten till Arbogaån tas med i samband med fortsatta
stabilitetsundersökningar.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat med att hänsyn till möjligheten att
förbättra tillgängligheten till Arbogaån tas med i samband med fortsatta
stabilitetsundersökningar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Dnr 167/2012-101

Svar på medborgarförslag om ljusinstallationer i
stadskärnan
Ulf Johansson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2012, § 135, inkommit med ett medborgarförslag om att satsa
på ljusinstallationer i Arbogas stadskärna. Medborgarförslaget består av
tre olika delförslag. I det första önskar förslagsställaren placera
konstnärligt utformade ljusinstallationer i stadskärnan. I det andra önskar
förslagsställaren att det skapas en konstnärligt utformad ljusinstallation
vid viadukten i Sätra. I det tredje önskar förslagsställaren att
julbelysningen vid Nygatan förbättras eftersom den befintliga belysningen
uppfattas som bristfällig.
Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera förslaget till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni
2016, § 64. Av protokollsutdraget framgår att tekniska nämnden tidigare
har hanterat medborgarförslaget vid sitt sammanträde den 15 maj 2013, §
53. Nämnden beslutade att
1. Kommunfullmäktige föreslås avslå förslag ett och tre i
medborgarförslaget om att satsa på ljusinstallationer i stadskärnan.
2. Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslag två i medborgarförslaget
om att satsa på ljusinstallationer i stadskärnan förbehållet att
ekonomiska förutsättningar skapas.
3. Kommunstyrelsens föreslås ta ställning till om ljusinstallationerna ska
betraktas som konstnärlig utsmyckning eller som
belysningsinstallation.
Enligt tidigare rutiner för hanteringen av remisser inom Arboga kommun
skickades remisser från kommunstyrelsen enbart till en nämnd. Nämnden
ansvarade sedan för inhämtande av yttranden från berörda förvaltningar.
Tekniska nämndens svar på medborgarförslaget den 15 maj 2013, § 53,
återlämnades till nämnden av kommunstyrelseförvaltningen med
hänvisning till ovanstående rutin. Ett yttrande har därför inhämtats från
fritids- och kulturförvaltningen och ärendet återupptagits för behandling i
tekniska nämnden.
Fritids- och kulturförvaltningen påpekar i sitt yttrande att Arbogas gamla
bebyggelse är en känslig miljö och att färgsätta byggnader i den
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kulturhistoriska miljön kräver extra försiktighet och konstnärlig
kompetens.
Fritids- och kulturförvaltningen ställer sig positiv till ljusinstallationen vid
Sätra. De ser dock inte detta som en konstnärlig utsmyckning utan mer
som en del av det pågående belysningsprogrammet. Fritids- och
kulturförvaltningen anser att en ljusinstallation vid Sätra kan bidra till att
sätta Arboga på kartan.
Ny julbelysning har införskaffats inför säsongen 2015/2016, där bland
annat 16 nya ljusgirlanger har monterats över Nygatan, Kapellgatan och
Järntorgsgatan varför förslagsställarens tredje förslag redan anses
uppfyllt.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 15 maj 2013, § 53, ställde sig
nämnden positiv till en ljusinstallation vid Sätra. Däremot ansåg man att
ljusinstallationer i stadskärnan bör utredas ytterligare, angående dess
lämplighet och placering i samband med genomförandet av
belysningsprogrammet. Syftet med belysningsprogrammet är att skapa en
helhetssyn och en långsiktighet kring belysningsfrågor i Arboga.
Ljusinstallationer i stadskärnan kan leda till både en tryggare miljö och en
mer estetiskt tilltalande stadskärna. Viktigt är dock att belysning av
stadens minnesmärken genomförs med försiktighet om det
kulturhistoriska arvet. Belysningen ska verka för att staden och
byggnaderna hamnar i fokus och inte tvärtom.
Kostnader för belysningsinvesteringar beräknas i en livscykelanalys, där
investeringskostnad, driftskostnad samt underhållskostnad sammanställs.
Sammantaget kan det konstateras att satsning på ljusinstallationer skulle
verka positivt för Arboga och tekniska nämnden ställer sig positiv till en
satsning på ljusinstallationer förbehållet att ekonomiska förutsättningar
skapas. En satsning på ljusinstallationer inryms inte i tekniska nämndens
budgetram.
Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat med att tekniska nämnden ställer sig
positiva till en satsning på ljusinstallationer förbehållet att ekonomiska
förutsättningar skapas.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås då ekonomiska medel för närvarande saknas.
Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige, Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 115

2016-08-30

Dnr 394/2015-101

Svar på medborgarförslag om staket runt hela Carl
Bergmans park
Marina Kajstrand har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26
november 2015, § 174, inkommit med ett medborgarförslag om att sätta
upp staket runt hela Carl Bergmans park. Förslagsställaren skriver att Carl
Bergmans park ur ett barnperspektiv inte är en säker plats och att även om
vuxna har tillsyn över barnen kan olyckan vara framme. På cykelvägen
som går runt parken färdas diverse fordon och barnen kommer under
leken helt oskyddade i kontakt med vägen.
Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslagen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera förslaget till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni
2016, § 63. Av protokollsutdraget framgår att Carl Bergmans park berörs
av en detaljplan från 1967 där platsen är avsedd som park. Intill parken så
ligger Stureparken och parkerna skiljs åt genom Stureleden. Den östra
delen av parken avgränsas av Ångbåtsgatan. Det går även en gång- och
cykelväg genom parken. Carl-Bergmans park avskärmas i norr med
stängsel från Stureleden och i den västra delen av parken med ett staket
mot angränsande gång- och cykelväg. Motiven till att parken avgränsats
där handlar om trafikmängden på Stureleden och siktförhållandena för
cyklister på gång- och cykelvägen. Dock är det eftersatt på sina håll och
skulle behöva ses över.
Carl Bergmans park används idag för många olika aktiviteter och är en
samlingsplats för lekande barn och deras föräldrar. Den norra delen av
parken utgörs av grönytor och en lekpark och den södra delen består
främst av stora gräsmattor som bland annat brukar användas vid
medeltidsdagarna. Lekparken och de omkringliggande vägarna avskiljs
genom stora friytor som bidrar till att parken får en öppen karaktär där
människor kan röra sig fritt.
Tekniska förvaltningen har sett över möjliga åtgärder för att göra parken
säkrare och föreslår att befintligt stängsel i korsningen mot Stureleden bör
rustas upp så att det fyller sin funktion som avgränsning mot bilvägen.
Att sätta upp staket runt hela parken bedöms inte motiverat ur
trafikhänseende då det råder god sikt i övriga delar av parken. Staket runt
hela parken skulle inte heller tillföra någon passande utformning eller
zonering av platsen utifrån hur det ser ut idag.
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Det finns planer på att utveckla Carl Bergmans park och en visionsskiss
har arbetats fram och diskuterats politiskt. Ett helhetsgrepp kring
utformning och säkerhet i parken kommer beaktas vid eventuella framtida
projekt i parken.
Tekniska nämnden beslutade föreslå att anse medborgarförslaget besvarat
med att befintligt staket samt grindar kommer att ses över samt
utformning och inramning av parken inarbetas i framtida projekt för Carl
Bergmans park.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med att befintligt staket samt grindar
kommer att ses över samt utformning och inramning av parken inarbetas i
framtida projekt för Carl Bergmans park.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
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Dnr 398/2015-101

Svar på medborgarförslag om sopsortering söder om ån
Hilding Karnéus har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26
november 2015, § 62, inkommit med ett medborgarförslag om
sopsortering söder om ån.
Förslagsställaren skriver att det är flera år sedan som sopsorteringen vid
Garvaregränd togs bort och att möjligheten att sortera sopor inom
området nu saknas. Vidare föreslås att planbestämmelserna ändras så att
en del av gräsmattan sydost om vårdcentralerna kan användas för en
sorteringsanläggning intill Österled.
Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera förslaget till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni
2016, § 62. Av protokollsutdraget framgår att den tidigare
återvinningsstationen söder om ån, vid Garvaregränd, togs bort på grund
av klagomål på nedskräpning, buller och ett behov av flera
parkeringsplatser på den parkering där återvinningskärlen stod.
Det finns sju stycken allmänna återvinningsstationer i Arboga. De flesta av
dem finns i de norra delarna av tätorten. Tekniska förvaltningen ser därför
ett behov av att komplettera med en återvinningsstation på söder.
I befintlig bebyggelse kan det vara svårt att hitta lämpliga ytor för
allmänna anläggningar. Ett återkommande dilemma är att många vill ha
lättåtkomliga återvinningsmöjligheter men få vill ha allmänna
återvinningsstationer intill sin bostad.
Tekniska förvaltningen arbetar för att det ska vara lätt att källsortera och
återvinna. Parallellt har olika lösningar utretts för att hitta lämpliga och
tillgängliga platser för uppförande av återvinningsstationer. Dels så har
det sökts bygglov för fyra platser söder om ån enligt gällande detaljplaner,
och dels så har planavdelningen fått i uppdrag att genom planläggning
pröva platsen på fastigheten Söder 1:1, söder om korsningen
Trädgårdsgatan – Garvaregränd för en sopstation.
Vidare pågår en diskussion med Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI) och Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) om
möjligheten till uppställning av mindre containrar för återvinning. Dessa
är inte lika utrymmeskrävande, varken när de står på plats eller vid
tömning.
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För de platser där bygglov söktes kunde inte ansökan medges då samtliga
överklagades av närboende i bygglovsskedet. Överklagandena handlar
om buller, skadedjur, återvinningsstationernas utformning/utseende samt
störande trafik.
Gräsmattan sydost om vårdcentralerna är en av de platser som tekniska
förvaltningen sökte bygglov för uppställande av en återvinningsstation
på. Efter invändning från Landstinget Västmanland avslogs bygglovet
bland annat på grund av att trafik till och med återvinningsstationen kan
komma i konflikt med ambulans och besökare till och från vårdcentralen.
Tekniska förvaltningen kommer att arbeta vidare med planuppdraget för
fastigheten Söder 1:1, söder om korsningen Trädgårdsgatan –
Garvaregränd samt ha en fortsatt dialog med FTI och VMMF om mindre
containrar.
Tekniska nämnden beslutade föreslå att medborgarförslaget anses
besvarat med att det pågår ett planarbete för återvinningsstation på del av
fastigheten Söder 1:1, söder om korsningen Trädgårdsgatan –
Garvaregränd.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med att det pågår ett planarbete för
återvinningsstation på del av fastigheten Söder 1:1, söder om korsningen
Trädgårdsgatan – Garvaregränd.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
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Dnr 447/2015-101

Svar på medborgarförslag om att personer som gjort
minnesvärda insatser för staden bör ihågkommas vid
namngivning av gator och offentliga platser
Hans Almgren har till kommunfullmäktiges sammanträde den 17
december 2015, § 190, inkommit med ett medborgarförslag om att
personer som gjort minnesvärda insatser för staden bör ihågkommas vid
namngivning av gator och offentliga platser. Förslagsställaren redovisar
även ett antal personer som kulle kunna vara aktuella.
Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera förslaget till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni
2016, § 60. Av protokollsutdraget framgår att vid namnsättning i Arboga
kommun beaktas i första hand god ortnamnssed enligt Lag (1988:950) om
kulturminnen med mera, 1 kap 4 §. Det innebär att hänsyns tas till redan
hävdvunna namn på omgivningen som exempelvis namn på platser, torp
och natur i området. Information från äldre kartor och uppteckningar
ligger då till grund för namnsättningen.
Förr var det inte ovanligt att gator namnsattes efter personer som gjorde
insatser för staden, så kallade memorialnamn. Lantmäteriet, som är
ortnamnsmyndighet vid namnsättning i Sverige, rekommenderar nu
försiktighet och eftertanke för memorialnamn. För att ett memorialnamn
ska vara i linje med god ortnamnssed behöver en förtjänstfull och avliden
person, som har ett lättanvänt namn också ha en klar och tydlig relation
till den namngivna platsen.
Tekniska nämnden beslutade att medborgarförslaget anses besvarat med
att tacka för de inkomna namnförslagen och att tekniska förvaltningen
kommer att ha dessa i åtanke vid framtida namnsättningar.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget besvaras med att tacka för de inkomna
namnförslagen och att tekniska förvaltningen kommer att ha dessa i
åtanke vid framtida namnsättningar.
Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
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Dnr 264/2013-101

Svar på motion om service/tjänstegaranti
Anders Röhfors, M, och Mats Öhgren, M, har kommit in med en motion
till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2013, § 137.
Motionärerna menar att det är viktigt att företag upplever att kvaliteten på
kommunens tjänster är bra och att de får den service, förståelse och det
bemötande som förväntas. Det är företagets behov och intresse som ska
stå i centrum. Kommunen måste ständigt arbeta med att förbättra servicen
och mottagandet av befintliga och nya företag som kommer i kontakt med
kommunen. Ett sätt att tydliggöra vad företaget kan förvänta sig av den
service och kvalitet som kommunen faktiskt levererar är att införa tjänsteoch servicegarantier i den kommunala verksamheten. Exempel på tjänstegarantier kan vara: Bekräftelse på att ansökan kommit in, hur lång handläggningstiden är (t ex bygglov), möjlighet att få kontakt med kommunens
verksamheter under arbetsdagar, bli kontaktad inom en arbetsdag om den
man söker inte är på plats eller att endast behöva ringa ett samtal för att
komma i kontakt med rätt person.
En utvärdering av tjänstegarantierna behöver också kontinuerligt göras
med avseende på deras nivå av företagsvänlighet och service mot företagare. På detta sätt kan tjänstegarantierna utvecklas och kommunens
service förbättras.
Motionärerna yrkar att det införs en service- och tjänstegaranti i Arboga
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt
sammanträde den 21 januari 2014, § 12 att motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett hur kommunens nämnder och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund arbetar med service- och
tjänstegarantier. Kommunen följer förvaltningslagen och gemensamma
rutiner finns framtagna för synpunktshantering. Om en synpunkt kommer
in via post ska återkoppling ske inom fem arbetsdagar. Om synpunkter
kommer in via e-post ska återkoppling ske inom två arbetsdagar. Svaret
ska innehålla ett tack för synpunkten, ett svar på eventuella frågor och en
beskrivning av hur synpunkten hanteras.
Utvecklingscentrum har en central roll i kontakten gentemot företag.
Enheten håller därför en hög tillgänglighet för frågor från företag på epost, telefon och brev. Enheten har även som policy att vara tillgängliga
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kontorstid för spontana besök för såväl presumtiva nyföretagare som
befintliga företag.
Kommunstyrelsen har antagit ett mål om att Arboga kommun ska ha
effektiva och tillgängliga tjänster. Uppföljningen visar att Arbogaborna
upplevelser att verksamheterna har en god tillgänglighet och att de får ett
gott bemötande. I den senaste mätningen låg resultatet för Arboga
kommun över genomsnittet för jämförda kommuner.
Utredningen visar att det inte finns några gemensamt antagna serviceeller tjänstegarantier som gäller för Arboga kommun. Nämnderna och
förbundet har i stället egna rutiner eller mål för att säkerställa servicen
gentemot företag och medborgare. Förvaltningarna ser positivt på att
utveckla kommunens kvalitet och service gentemot företag och
medborgare. Service- och tjänstegarantierna bör användas för att
tydliggöra vad medborgarna i Arboga kan förvänta sig av kommunens
service.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att service- och tjänstegarantierna
ska vara möjliga för nämnderna att leva upp till och inte begränsas till att
enbart rikta sig gentemot företag. Varje nämnd bör få i uppdrag att
komma med förslag på service- och tjänstegarantier som kan erbjudas
inom nämndens verksamhetsområde. Garantierna ska stödja kommunens
mål och vision samt vara utmanande för att ta fram bästa möjliga service
av verksamheterna. Garantierna behöver kontinuerligt följas upp för att
kommunens kvalitét och service ständigt ska kunna utvecklas och
förbättras.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnderna får i uppdrag att ta fram service- och tjänstegarantier som kan
erbjudas inom nämndens verksamhetsområde. Garantierna ska stödja
kommunens mål och vision.
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Dnr 243/2014-101

Svar på motion om att förbättra trafiksäkerheten och göra
Sätra mer attraktivt för etableringar
Olle Ytterberg (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 22
oktober 2014, § 10, inkommit med en motion om att förbättra
trafiksäkerheten och att göra Sätra mer attraktivt för etableringar.
Motionären menar att trafiksituationen i området är kaotisk och föreslår
en enkelriktning av trafiken i Sätraområdet och att gång- och cykelvägar
samt övergångsställen anläggs inom området.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till
tekniska nämnden. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt
sammanträde den 4 mars 2015, § 21. Av protokollsutdraget framgår att
tekniska nämnden beslutade att bifalla motionen angående förbättrad
trafiksäkerhet i Sätra genom övergång till lägre hastighet på
Burskapsvägen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj
2015, § 94. Av protokollsutdraget framgår att kommunstyrelsen beslutade
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med att
enligt ”Hastighetsplan Arboga” genomförs planerad hastighetssänkning
på Burskapsvägen till 40km/h för att skapa en bättre trafikmiljö och
förbättra trafiksäkerheten i Sätra, samt att tekniska nämnden får i uppdrag
att göra en uppföljning av föreslagna åtgärder efter ett år.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11
juni 2015, § 95. Av protokollsutdraget framgår att kommunfullmäktige
beslutade att återremittera ärendet för fortsatt utredning av området då
motionen inte besvaras i den del som avser trafikföringen i området i syfte
att göra Sätra mer attraktivt för etableringar.
Tekniska nämnden behandlade återremitteringen av ärendet vid sitt
sammanträde den 8 juni 2016, § 61. Av protokollsutdraget framgår att
enligt Arboga kommuns översiktsplan är Sätra ett handels-, industri- och
logistikområdet i anslutning till Europavägarna E18 och E20. Den
etablerade delen innehållet serviceverksamhet till bilister och yrkestrafik.
Områdets läge och karaktär innebär att trafiken är ett betydande inslag i
området. Det är svårt att göra jämförelser mellan olika trafikplatser i
Sverige, men numera ändras fler och fler enkelriktade gator till
dubbelriktade. Dubbelriktade gator ger bättre trafikflöde, lägre
hastigheter, inga omvägar och en tydligare orientering.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-08-30

Sätraområdets nuvarande trafiklösning med dubbelriktad trafik anses
därför vara den bästa och mest attraktiva trafikföringen, och flertalet av
tomterna utefter Burskapsvägen är också redan etablerade.
Tekniska förvaltningen deltar tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen (utvecklingscentrum) vid regelbundna
träffar med befintliga företag i området. I samband med förvaltningens
kontakter med nya företag som vill etablera sig i Arboga har inga
önskemål eller synpunkter på trafikföringen i området framförts.
Tekniska nämnden beslutar föreslå att avslå motionen i delen som avser
trafikföringen i området i syfte att öka attraktiviteten för etableringar.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionärens första punkt om att trafikföringen inom Sätraområdet
snarast förändras genom att en enkelriktning av genomfartsvägen
införs avslås.
2. Motionärens andra punkt om att gång- och cykelvägar samt
övergångsställen med mera för oskyddade trafikanter snarast anläggs
inom området ur en säkerhetssynpunkt besvaras med att enligt
”Hastighetsplan Arboga” genomförs planerad hastighetssänkning på
Burskapsvägen till 40 km/h för att skapa en bättre trafikmiljö och
förbättra trafiksäkerheten i Sätra.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning av föreslagen
åtgärd efter ett år.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 120

2016-08-30

Dnr 76/2016-101

Svar på motion om långsiktig finansiell analys för Arboga
kommun
Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Anders Bjurström (M), Per
Boberg (MP), Kjell Wendin (KD), Marianne Samuelsson (L) och Anders
Cargerman (L) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
2016, § 39, inkommit med en motion om att ta fram en långsiktig finansiell
analys för Arboga kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29
mars 2016, § 61, att remittera motionen till kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016, § 104, vid behandlingen av
strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019, att ge kommunchefen
följande uppdrag:
-

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.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen besvaras med att kommunchefen, i samband med
kommunstyrelsens behandling av strategisk och ekonomisk plan för åren
2017-2019, har fått i uppdrag att genomföra en långsiktig finansiell analys
för Arboga kommun.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 121

2016-08-30

Dnr 296/2016-006

Sammanträdesplan för år 2017
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet för år 2017 är framtaget. Förslaget innehåller även
följande:
-

Kommunstyrelsens planeringsdagar 8-9 mars.

-

Kommunfullmäktiges heldag onsdagen den 21 juni.

-

Budgetberedningens dagar.

-

Fasta datum för samhällsbyggnadsberedningen har tagits bort.
Beredningen sammanträder vid behov i anslutning till ett
kommunstyrelsesammanträde istället.

Sammanträden med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i augusti
månad kan komma att ställas in.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Sammanträdesplanen för år 2017 godkänns.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Tackar för informationen.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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