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ARBOCA KOMMUN

KAK- gemensamt KSAU

MINNESANTECKNINGAR

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 09.00-12.00

Beslutande
Arboga

Anders Röhfors (M) ordförande
Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande
Marianne Samuelsson (L)
Kjell Cladin (S)

Köping

Elizabeth Salomonsson (S) ordförande
Roger Eklund (S), vice ordförande
Andreas Trygg (V)
Daniel Akervall (MP)
Ola Saaw (M)

Kungsör

Pelle Strengbom (S) ordförande
Mikael Peterson (S)

Madelene Ericsson (C) 2:e vice ordförande
Stellan Lund (M)
Claes Wolinder (L)

övriga dettagare Kommunchef Jerker Parksjö, Kommunchef Claes-Urban Boström,
tf kommunchef David Schanzer-Larsen, administrativ chef Asa Öberg
Thorstenssory konsult Roland Lexén och kanslichef Ylva Petersson.

Underskrifter Sekreterare

Ylva Petersson
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I Avsiktsförklaring
Den avsiktsförklaring som respektive kommunstyrelse godkant ligger till
grund för samarbetet. Varför vi samverkar är bland annat:

o För att få våra skattemedel att räcka till mer.

o För att klara vårt framtida uppdrag.

o För att skapa en konkurrenskraftig region för boende, företagare och
besökare.

o Tillsammans blir vi starkare och kan påverka mer.

Samarbetet skapar f örutsättningar f ör verksamhetsutveckling, karriär-
möjligheter, rekrytering av rätt kompetens och minskar sårbarheten.

2 Arbetet i styr och pro¡ektgrupp
Styrgruppen besår av kommunstyrelseordförandena från Köping, Arboga
och Kungsör samt näringslivsrepresentanter.

Projektgruppen består av kommunchefer, administrativ chef VMKF och
projektledare.

Ett gemensamt förvaltningschefsmöte genomfördes i Köping den 1,6

december där deltagarna bland annat fick lämna förslag på
samverkansområden.

3 Förslag på områden för fördjupad samverkan
Projektgruppen har tagit fram ett antal förslag på samverkansområden
och en prioritering har gjorts som presenterats för styrgruppen. Förslagen
har delats in i olika områden som köp av tjänster, gemensam organisation
och gemensamt arbete.

4 Gruppdiskussioner
I två grupper diskuterade arbetsutskotten hur de i sina olika roller kan ta
ansvar för förankringen i partigrupper och civilsamhället och vad som är
särskilt viktigt att tänka på inför de kommande stegen i den fördjupade
samverkan.

Bland annat diskuterades behovet av att förklara och kommunicera
avsiktsförklaringen och att detta kräver engagemang av de förtroende-
valda. Behovet finns av ett gemensamt kommunikationsmaterial som
förklarar samverkansfrågan. Tidig förankring i partigrupper, partiorgani-
sation och i kommunfullmäktige. Ett forslag om att ta upp den fördjupade
samverkan som en stående punkt i nämnder och styrelser och ungefär vid
saÍuna tillfälle i kommunfullmäktige i alla tre kommunerna.

sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande
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En bred förankring av arbetet krävs och att sarruna budskap ska
kommuniceras i många olika forum. Snabba resultat önskas,liksom att vi
får sanktion och stöd från SKL i arbetet. Det är även viktigt att vi kan bli
ett pilotområde till den parlamentariska kommittén.

5 Sammanhållet cykelnät ¡ KAK
En likalydande motion har lämnats in av Miljöpartiet och fått positiva svar
av kommunfullmäktige i alla tre kommunerna.

En dialog där alla tre kommunerna är med måste till med Trafikverket och
frägan ska tas upp av KAKs ledamöter i den Strategiska regionala
beredningen.

5 Nästa möte
Nästa möte blir den tisdagen den 23 maj kl09.00-12.00 i Kungsör.

sign. Justerandes sign. Sekreterarens s¡gn. Utdragsbestyrkande


