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§ 25  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 4 (43) 
Sammanträdesdatum  

2022-02-22  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26 KS 362/2019-340 

Svar på medborgarförslag om att rensa Arbogaån 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på sjögulls-

problemet och åtgärder uppnås mellan berörda kommuner 

och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län. 

2. Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Sammanfattning 

Jan Larsson har den 30 juli 2019 kommit in med ett medborgarförslag 

om att rensa Arbogaån mellan Höjen och Herrgårdsbron.  

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-12, § 92: Medborgarförslaget 

överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Spridning av sjögull har skett till Arbogaån från sjön Väringen där 

den planterades in på 1930-talet. Sedan ca 20 år finns växten också 

etablerad i Mälaren. 

Det finns ett befintligt forum som hanterar frågan i Arboga. 

Sjögull måste bekämpas uppströms från ursprungskällan. Att vidta 

åtgärder nedströms i Arboga är inte verkningsfullt, då det fylls på 

med nya sjögull från ursprungskällan. Därför är en samsyn, på sjö-

gullsproblemet och vilka åtgärder som bör vidtas, mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län, 

är en förutsättning. Först när alla berörda parter är överens om att 

sjögullen ska bekämpas, kan en långsiktig strategi för rensning antas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 27 KS 32/2022-006 

Styrelse- och nämndsammanträden med anledning av 
covid-19, coronapandemin 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fysiska sammanträden kan genomföras med kommun-

styrelsens samtliga ledamöter och ersättare. 

2. Övriga nämnder föreslås tillämpa samma hantering.  

Sammanfattning 

Från den 9 februari 2022 togs Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer bort och kommunledningsgruppen har beslutat om en 

successiv återgång till arbetsplatserna från den 1 mars 2022. 

Smittskyddsläkaren i Västmanlands rekommenderar successiv 

återgång med anledning av fortsatt hög smittspridning i länet.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att fysiska samman-

träden kan genomföras med kommunstyrelsens samtliga ledamöter 

och ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 att tidigare beslut 

om att förorda digitala begränsa antalet närvarande vid fysiska sam-

manträden med anledning av coronaviruset återigen införs. Detta 

med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 

den 23 december 2021 om att alla som kan ska arbeta hemifrån om 

verksamheten så tillåter och införda begränsningar för antal del-

tagare vid olika typer av sammankomster.  

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 28 KS 50/2022-009 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsen 
2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 

undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 

minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 

åtgärder får effekt. 

Varje år i januari sammanfattar och följer alla ansvariga enhetschefer 

upp sitt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet 

genomförs i samverkan med skyddsombud. Resultatet sammanställs 

i rapporten, årlig uppföljning SAM 2021.   

  

__________ 
 
Skickas till: 
Personalenheten 
Akten  
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§ 29 KS 479/2021-020 

Digitala personalakter/digital anställningsprocess 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Övergång till en digital anställningsprocess med digital 

arkivförvaring som följd godkänns. 

Sammanfattning 

Medlemskommunerna i Västra Mälardalens kommunalförbund och 

förbundet internt ser behov av en sammanhållen digital anställnings-

process i syfte att förenkla och förtydliga anställningsprocessen som 

helhet; från upprättande av avtal, via avtalssignering till digital 

arkivförvaring. 

__________ 
 
Skickas till: 
Personalenheten 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 30 KS 491/2021-109 

Medborgarundersökning 2021, muntlig information 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunstrateg redogör för resultatet av Medborgarundersökning 

2021. 

Det är 5:e gången Arboga deltar i SCB's attitydundersökning. 

Enkäten skickas ut till 1 200 kommuninvånare i åldern 18 år och 

uppåt. Svarsfrekvensen 2021 uppgick till 34% (405 svar). 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 31 KS 459/2021-042 

Bokslut 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bokslut (verksamhetsberättelse) för kommunstyrelsen år 2021 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens bokslut år 2021 ger en övergripande beskrivning 

av den verksamhet som bedrivits under året samt måluppfyllelse, 

ekonomi och framtid.   

Årets verksamhet 

Coronapandemin, som pågått sedan i februari 2020, har satt sin 

prägel på i stort sett alla verksamheter. Sedan utbrottet har ett 

intensivt arbete genomförts för att bidra till att kommunen uppnår 

sina övergripande mål genom olika insatser. Förvaltningen har 

genom kommunikativa insatser motverkat smittspridningen och 

skapa förståelse och förtroende för hur kommunen hanterar situa-

tionen. Kommunikationen har syftat till att skydda riskgrupper samt 

att lindra och bromsa negativa konsekvenser för kommun-invånare, 

kommunens verksamheter och samhället i stort. Utöver arbetet med 

pandemin och det ordinarie grunduppdraget har det genomförts 

många aktiviteter. Ett axplock av aktiviteter redovisas i nedan-

stående punkter; 

• Koncernombildning för att skapa en ”äkta koncern” 

• Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt har 

påbörjats 

• Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund 

• Skapat förutsättningar för digitala möten och sammanträden 

• Utvecklingsarbetet av en mer digitaliserad ärendeprocess och 

sammanträdeshantering 

• Trygghetsskapande åtgärder 

• Ett lokalt samverkansavtal är infört 

• Digitalisering av HR-processen 

• Policy för kommunens personalpolitik, arbetsmiljö- och 

hälsopolicy 
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• Riktlinjer för internprissättning och ny prismodell för 

kostverksamheten 

• Översyn av stiftelser 

• Upphandling av beslutsstödssystem och påbörjat 

implementering 

• Etableringsområdet Sätra Nordväst 

• Företagsbesök och morgonsoffor 

• Utredning av barn- och utbildningsnämnden ekonomiska 

förutsättningar 

• Aktiviteter för att locka turister för att lyfta lokala näringslivet 

har inneburit många besök 

• Planering av uppstart av måltidsverksamhet i Åspegelns 

äldreboende 

• Digitalisering av detaljplaner och tre antagna detaljplaner 

• Antagen bostadsförsörjningsplan. 

Måluppfyllelse 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer 

att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styr-

modellen finns mätningar där syftet är att kunna följa mätningens 

resultat över tid för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Kommun-

styrelsen har 14 mål och 30 mätningar. För år 2021 är 4 mål helt upp-

fyllda, 8 mål delvis uppfyllda och 2 mål som inte är uppfyllda.  

Ekonomi 

Utfallet för kommunstyrelsen är ett överskott med 13 687 tkr. I över-

skottet ingår försäljning av exploateringstomter, som inte är bud-

geterad, med 5 572 tkr och försäljning av tomträtter och markreser-

ver med 1 351 tkr. Sjukersättning på grund av covid-19 från staten 

uppgår till 253 tkr. Övriga orsaker till överskottet beror bland annat 

på vakanta tjänster, intäkter för fiber, lägre avgifter än budgeterat till 

VMKF, lägre kostnader för bostadsanpassning och vinterväghållning 

samt mindre aktiviteter med anledning av pandemin. Helårsutfallet 

är förbättrat med 4,2 miljoner kronor i jämförelse med helårsprog-

nosen i delårsrapporten. Huvudorsaken till detta är exploaterings-

resultat, återbetalning av driftbidrag för vinterväghållning, samhälls-

byggnadsenheten har ej kunnat göra verksamhet enligt tidigare 
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planering på grund av vakanser samt att det har även varit mindre 

aktiviteter och arvoden med anledning av pandemin. 

Investeringarna visar en nettoutgift på 43 148 tkr jämfört med bud-

geterade 88 616 tkr, vilket innebär en avvikelse på 45 468 tkr (44 052 

tkr helårsprognos i delårsrapporten). Orsaker till överskottet är i 

huvudsak ett investeringsbidrag från MSB för renoveringen av Herr-

gårdsbron, lägre utgifter för Herrgårdsbron, tidsförskjutningar i 

genomförande inom exploatering och Storgatan samt lägre utgifter 

än budgeterat för markförvärv. De enskilt största investeringarna 

under året avsåg renoveringsarbetet av Herrgårdsbron, fiber, belägg-

ningsunderhåll samt exploateringsområde Sätra Nordväst.  

 Framtid 

Det gäller fortfarande att säkra kvalitet och uthållighet i den på-

gående pandemin. Arbetet kommer att fortsätta och förvaltningen 

arbetar vidare med den gemensamma målbilden och följer rekom-

mendationer från nationell nivå. 

Arboga kommun står nu inför en situation där det både behövs åt-

gärder för att kort-siktigt klara covid-19 och att det krävs insatser för 

att bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet. Arboga, liksom de flesta 

andra kommuner, befinner sig i samma situation med ett gott 

ekonomiskt resultat år 2020–2021 men med ekonomisk mer an-

strängd situation på sikt. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster. 

Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, utveck-

lingen innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än 

intäkterna.  Även om prognosen framåt är oförändrad totalbefolk-

ning så sker det tydliga förändringar mellan åldersgrupperna vilket 

påverkar såväl kostnadstrycket som behovet av verksamhetslokaler.  

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor 

utmaning för kommunen som organisation. Konkurrensen om 

arbetskraften ökar bland annat till följd av pensionsavgångar. För att 

trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt att vara i 

fokus. Två områden där kommunstyrelseförvaltningen utökar sin 

kompetens under 2022 är miljöområdet och digitalisering. För att 

upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för 
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framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram. För att klara 

bostadsförsörjningen inför en demografisk utveckling måste fler 

bostäder av olika slag för äldre skapas. Det är viktigt att kunna möta 

upp med attraktiv, detaljplanelagd och byggklar mark för olika 

kategorier boende. Likaså att ha en bra planberedskap för at kunna 

erbjuda mark till försäljning för nyetableringar och för befintliga 

verksamheter i kommunen. Från och med årsskiftet 2019/2020 är en 

stor del av den tekniska verksamheten bolagiserad. Under 2021 

genomfördes en koncernombildning och det blir ett ökat fokus på 

hela koncernen för att se den totala kommunnyttan.  

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 32 KS 459/2021-042 

Preliminärt bokslut för Arboga kommun 2021, muntlig 
information 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Tillförordnad kommundirektör redogör för Arboga kommuns 

preliminära bokslut 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 33 KS 40/2022-045 

Överföring av lån från Arboga kommun till 
Kommunfastigheter i  Arboga AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De lån som kommunen har hos Kommuninvest överförs till 

Kommunfastigheter i Arboga AB. Den utestående skulden på 

dessa lån per den 31 december 2021 är 174 444 000 kronor. När 

lånen överförs till bolaget så minskar bolagets skuld till kom-

munen med motsvarande belopp.  

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med          

1 april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolag. 

En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas 

för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom 

kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för 

räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kredit-

instituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kom-

munal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

För finansiering av investeringar i fastigheter i Kommunfastigheter i 

Arboga AB (KFIA) har tidigare kommunen genomfört upplåning och 

sedan vidareutlånat till bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 

366,2 miljoner kronor. Enligt fullmäktigebeslut under 2020 ska de 

utlämnade lån som kommunen har till bolagen successivt återbetalas 

och ersättas med egna lån för bolagen. I kommunfullmäktige i 

november 2021 togs beslut om kommunalt borgensåtagande där höjd 

tagits för att KFIA ska låna själv. Som ett första steg föreslås att de 

lån som kommunen har hos Kommuninvest överförs till KFIA. Den 

utestående skulden på dessa lån per den 31 december 2021 är          
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174 444 000 kronor. När lånen överförs till KFIA så minskar bolagets 

skuld till kommunen med motsvarande belopp. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 34  

Information från Försvarsmakten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Representanter för Länsstyrelsen och Försvarsmakten deltar och 

informerar om totalförsvarsplanering och civilt försvar.  
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§ 35 KS 59/2022-042 

Kompletteringsbudget 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljas kompletteringsbudget år 2022 med 

29 828 tkr avseende investeringar som inte är slutförda under 

år 2021. 

Sammanfattning 

Nämnderna och styrelsen kan begära en kompletteringsbudget för 

investeringar som inte slutförts under 2021. Detta medges endast för 

de investeringar som inte hunnit slutföras under 2021. Syftet är att få 

en politisk påsyn om överföring av medel ska ske.  

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2021 och inte genomförs 

2022 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kom-

mande års Strategisk och ekonomisk plan. 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt 45 

468 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 29 828 tkr förs över till 

2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 36 KS 52/2022-043 

Tilläggsanslag investeringar fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag för investeringar i 

fritidsanläggningar under 2022 med totalt 4,8 miljoner kronor 

fördelat på friluftsbad 0,3 miljoner kronor och elljusspår Söder 

4,5 miljoner kronor. 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar 

tilläggsanslag, beslutar kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger Arboga Kommunalteknik AB i 

uppdrag att genomföra investeringar i friluftsbad och 

elljusspår Söder. 

Sammanfattning 

Under rubriken Fritidsanläggningar i kommunstyrelsens tekniska 

verksamhet budgeteras och redovisas de investeringar som kom-

munen har för friluftsbad samt motions- och friluftsspår (spår och 

leder). I beslut om den Strategiska och ekonomiska plan för 2022 

fanns inga medel avsatta för fritidsanläggningar. 

För att behålla anläggningars värde och samtidigt möjliggöra för att 

erbjuda invånare och besökare att på ett säkert sätt nyttja dessa an-

läggningar är det nödvändigt att utföra underhållsåtgärder av dessa 

anläggningar. Ett annat skäl att investera i denna typ av anlägg-

ningar är att främja fysik aktivitet. Just nu finns ett behov av att byta 

ut bryggor på tre friluftsbad och renovera anläggningen Elljusspår 

söder Den totala investeringen för detta är 4,8 miljoner kronor för-

delat på friluftsbad 0,3 och Elljusspår Söder 4,5 miljoner kronor.    

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 37 KS 486/2021-252 

Förvärv av fastigheten Varvet 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Kommun-

fastigheter i Arboga ABs förvärv av fastigheten Varvet 3. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Kommunfastigheter i Arboga AB beslutade 2022-02-17 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB förvärvar fastigheten 

Arboga Varvet 3 för en köpeskilling av 3 800 000kr exkl 

lagfartskostnader. 

2. Ge bolagets verkställande direktör eller dennes ersättare för 

bolagets räkning underteckna nödvändiga handlingar för 

köpets genomförande. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen inte 

har något att erinra. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 38 KS 61/2022-253 

Försäljning av fastigheterna Trasten 2 och Varvet 2 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra 

överlåtelsen av fastigheterna Trasten 2 och Varvet 2 i Arboga 

kommun till Kommunfastigheter i Arboga AB.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Trasten 2 och Varvet 2 i Arboga kommun till Kommun-

fastigheter i Arboga AB för en total summa motsvarande 

bokfört värde vid tidpunkten för överlåtelsen.  

Sammanfattning 

I samband med att kommunen bildade fastighetsbolag genomfördes 

överlåtelser av ett antal fastigheter från kommunen till bolagen. 

Priset vid överlåtelserna motsvarade de bokförda värdena vid tid-

punkten för överlåtelsen.  

Kommunfastigheter i Arboga AB har byggt upp en organisation för 

att effektivt kunna förvalta verksamhetsfastigheter och kommunen 

saknar egen kompetens och egna resurser för att hantera drift-, 

underhålls- och renoveringsarbeten. Att samla fastigheterna hos en 

och samma ägare ger flexibilitet vid drift och underhåll och kan ge 

samordningsvinster inom hela fastighetsbeståndet. Ägaren får också 

möjlighet till kostnadseffektiv långsiktig planering av underhålls- 

och investeringsåtgärder.   

Två fastigheter som inte överfördes vid bolagsbildandet var Trasten 

2 (Gäddgårdsgatan 3) och Varvet 2 (Storgatan 4D). Utifrån ovan-

stående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att dessa 

fastigheter överlåts till Kommunfastigheter i Arboga AB för en köpe-

skilling motsvarande bokfört värde vid tidpunkten för överlåtelsen. 

Per den 31 december 2021 var bokfört värde för Trasten 2, 0 kronor 

och för Varvet 2, 13 411:82 kronor. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 39 KS 29/2022-210 

Reglering av tomträttsavgälder 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reglering av avgälden för tomträtterna för fastigheterna 

Diakonen 5 och Oxenstjerna 4 sker i enlighet med 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att värdera, och genom 

friköp, försälja tomträttsfastigheten Oxenstjerna 4. Friköp sker 

till marknadsvärde enligt oberoende värdering. 

Reservation 

Anderas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S),                  

Kerstin Rosenkvist (S) och Bo Molander (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Andreas Silverstens yrkande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2021, § 8, om avgälds-

reglering för tomträtter år 2022.  

Arboga kommun har nu möjlighet att förändra avgälden för fastig-
heterna Diakonen 5 och Oxenstjerna 4, vars nuvarande avgälds-
perioder löper ut under år 2023. Fastigheterna löper på 10 åriga 
avgäldsperioder och avgälden ska enligt lag vara oförändrat under 
en avgäldsperiod. För att reglera avgälden för nästkommande period 
måste avtal om ny avgäld tecknas senast ett år före utgången av 
löpande avgäldsperiod.  
 
Fastigheten Diakonen 5 ligger på Bondegatan och är upplåten med 
tomträtt för småhusändamål. Avgälden har varit oförändrad under 
två avgäldsperioder.  
Oxenstjerna 4 ligger på Västerlånggatan och är upplåten med tomt-
rätt för bostadsbebyggelse. Tomträttsavgälden för denna fastighet 
har varit oförändrad sedan tomträttsupplåtelsen den 1 april 1983. 
 
Enligt jordabalken 13 kapitlet 11 § ska värdet på marken vid tiden för 
omprövningen ligga till grund för avgälden. 



  
PROTOKOLL 23 (43) 
Sammanträdesdatum  

2022-02-22  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att avgäldsunderlaget vid av-

gäldsregleringar år 2023 ska beräknas på samma sätt som föregående 

år. Avgäldsunderlaget ska därmed utgöras av 90 % av det mark-

taxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet samt att avgälds-

räntan ska vara 3 % för tomträtter med 10-årig avgäldsperiod. 

Avgäldsräntan avrundas nedåt till närmaste belopp jämnt delbart 

med fyra. 

För Diakonen 5 innebär detta en höjning av avgälden från 1 728 till   

6 156 kronor per år, och för Oxenstjerna 4 innebär detta en  

höjning av avgälden från 8 000 till 65 096 kronor per år. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Reglering av avgälden för tomträtterna för fastigheterna 

Diakonen 5 och Oxenstjerna 4 sker i enlighet med 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget; Kommunstyrelsen får i uppdrag att värdera, och genom 

friköp, försälja tomträttsfastigheten Oxenstjerna 4. Friköp sker till 

marknadsvärde enligt oberoende värdering. 

Andreas Silversten (S) yrkar: 

- avslag på arbetsutskottets förslag 
- stegvis reglering av tomträttsavgälden för fastigheten Oxenstjerna 4   
  under en tioårsperiod 

- bifall till Håkan Tomassons tilläggsyrkande 

Mötet ajourneras kl 15.30-15.45. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Håkan 

Tomassons (M) tilläggsyrkande angående försäljning av tomträtts-

fastigheten Oxenstjerna 4. 

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) yrkande om stegvis 

reglering av tomträttsavgälden för fastigheten Oxenstjerna 4 mot 
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arbetsutskottets förslag, finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag om reglering av tomträt-

terna fastigheterna Diakonen 5 och Oxenstjerna 4. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller arbetsutskottets 

förslag röstar ja. Den som bifaller Andreas Silverstens (S) yrkande 

röstar nej. 

Ja-röster avger: Håkan Tomasson (M), Marianne Samuelsson (L), 

Dan Avdic Karlsson (V), Richard Fallqvist (L), Carl-Erik Almskoug 

(OPA), Hans Ivarsson (C), Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD) 

och Jonna Lindman (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), 

Kerstin Rosenkvist (S) och Bo Molander (S). 

Utfallet är 9 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar där-

med att bifalla arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 40 KS 477/2021-519 

Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns 

som Arboga kommuns yttrande på Trafikverkets förslag på 

nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram ett förslag på nationell plan för transport-

infrastrukturen för åren 2022–2033. Syftet med planförslaget är att 

bidra till att de transportpolitiska målen nås. Den nationella planen 

för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

(stadsmiljöavtal) 

• Medel till forskning och innovation. 

Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa 

specifika åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper 

av nya stambanor för höghastighetståg och av Norrbotniabanan, 

samt angett att gällande plan ska fullföljas. 

Trafikverket har tagit fram ett förslag på nationell plan för transport-

infrastrukturen för åren 2022–2033. Syftet med planförslaget är att 

bidra till att de transportpolitiska målen nås. Den nationella planen 

för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

(stadsmiljöavtal) 
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• Medel till forskning och innovation. 

Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa 

specifika åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper 

av nya stambanor för höghastighetståg och av Norrbotniabanan, 

samt angett att gällande plan ska fullföljas. 

Synpunkter från Arboga kommun 

Arboga kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 

ovan nämnda remiss.  

Goda pendlingsmöjligheter är något som är väldigt viktigt för 

Arboga kommun. Många pendlar in och ut från Arboga dagligen för 

arbete och studier. Ett transportsystem som fungerar är således 

väldigt viktigt.  Arboga kommun ställer sig kritisk till att bristerna 

längs med Mälardals-/Svealandsbanan inte planeras att åtgärdas 

under planperioden. Det rör främst bristen på dubbelspår vid delar 

av sträckan Hovsta – Köping. Detta är en brist som har påtalats från 

kommunens sida under många år. 

Arboga kommun noterar även att en ny dragning av E20 Gräsnäs-

Kungsör inte heller finns med i planen vilket skulle förbättra trafik-

situationen i Arboga tätort. På väg 572 genom Arboga går det idag 

tung trafik som använder vägen som en smitväg. 

Slutligen så ställer sig kommunen positiv till att stråket Stockholm-

Oslo pekas ut som viktigt och att det ska utredas i planförslaget. 

Kommunen ställer sig dock kritisk till avgränsningen Karlstad till 

riksgränsen då hela sträckan är behov av åtgärder.   

__________ 
 
Skickas till: 
Trafikverket 
Akten  
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§ 41 KS 417/2020-003 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll år 2021 

godkänns. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutföra de 

åtgärder som beslutats för att minimera avvikelser i köptrohet 

till gällande avtal. Kommunstyrelseförvaltningen uppmanas 

vidtaga åtgärder för att förbättra arbetet med barnkonven-

tionen. Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till 

kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, ett reglemente 

för intern kontroll. Enligt 8 § i detta reglemente ska det varje år upp-

rättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Inför förslaget till plan för intern kontroll för år 2021 hade kommun-

styrelsens arbetsutskott ett arbetsmöte diskuterade och bedömde 

risker och konsekvenser för processer och kontrollmoment. Vissa 

processer för intern kontroll ska följas av samtliga nämnder.  

Kommunstyrelseförvaltningen har under året arbetat med intern 

kontroll enligt ”Internkontrollplan 2021” som antagits av kommun-

styrelsen  

Följande sex områden har kontrollerats: 

• Inköp, köptrohet utifrån tecknade avtal 

• Offentlighetsprincipen posthantering och registrering 

• Delegering 

• GDPR 

• Kontinuitetshantering  

• Barnkonventionen 

Den interna kontrollplanen för år 2021 har följts, samtliga kontroller 

har återrapporterats och mindre avvikelser har konstaterats, förutom 

inom två områden. De områden där det konstateras avvikelser är 
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inköp, köptrohet utifrån tecknade avtal samt arbetet med barnkon-

ventionen. 

I samband med uppföljningen av kommunstyrelsens internkontroll 

2020 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att vidtaga åtgär-

der för att minimera avvikelser i köptrohet till gällande avtal.  Sam-

tliga dessa åtgärder är påbörjade under 2021 och kommer slutföras 

under första kvartalet 2022. Även vid den övergripande gransk-

ningen av 2021 års inköp kan konstateras att det finns risker för att 

inköp i vissa fall inte sker enligt gällande lagstiftning och att inte 

avtalstrohet fullt ut följs. 

Kontrollpunkten avseende arbetet med barnkonventionen ger en 

indikation på att kommunen behöver förbättra sitt barnrättsarbete. 

För övriga kontrollpunkter har det inte framkommit några stora av-

vikelser vid granskningarna varför styrelsen inte behöver besluta om 

att vidta några ytterligare åtgärder. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 42 KS 409/2020-101 

Svar på motion om att Arboga tillsammans med 
grannkommunerna ska bekämpa spridningen av 
sjögull i Arbogaån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på sjögulls-

problemet och åtgärder uppnås mellan berörda kommuner 

och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Arboga 

Kommunalteknik AB, sammankalla berörda länsstyrelser och 

kommuner för att ta fram en långsiktig strategi för att 

bekämpa sjögullet. Återrapportering ska ske efter mötet, 

därefter ska återrapportering ske minst en gång per år kring 

processen. 

3. Motionen förklaras besvarad. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S),                         

Kerstin Rosenkvist (S) och Bo Molander (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Andreas Silverstens yrkande. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har kommit in med en motion om att Arboga 

tillsammans med grannkommunerna ska bekämpa spridningen av 

sjögull i Arbogaån samt att Arboga kommun lägger upp en lång-

siktig strategi för att sjögull inte ska få ny spridning i Arbogaån. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22, § 129: Motionen remitteras 

till kommunstyrelsen. 

Spridning av sjögull har skett till Arbogaån från sjön Väringen där 

den planterades in på 1930-talet. Sedan ca 20 år finns växten också 

etablerad i Mälaren. 

Det finns ett befintligt forum som hanterar frågan i Arboga. 
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Sjögull måste bekämpas uppströms från ursprungskällan. Att vidta 

åtgärder nedströms i Arboga är inte verkningsfullt, då det fylls på 

med nya sjögull från ursprungskällan. Därför är en samsyn, på sjö-

gullsproblemet och vilka åtgärder som bör vidtas, mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län, 

en förutsättning. Först när alla berörda parter är överens om att 

sjögullen ska bekämpas, kan en långsiktig strategi antas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på sjögulls-

problemet och åtgärder uppnås mellan berörda kommuner 

och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län. 

2. Motionen förklaras besvarad. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag på Andreas Silverstens (S) 

bifallsyrkande. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget: Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsam-

mans med Arboga Kommunalteknik AB, sammankalla berörda 

länsstyrelser och kommuner för att ta fram en långsiktig strategi för 

att bekämpa sjögullet. Återrapportering ska ske efter mötet, därefter 

ska återrapportering ske minst en gång per år kring processen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till 

motionen mot arbetsutskottets förslag med Håkan Tomassons (M) 

tilläggsyrkande, finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bi-

falla arbetsutskottets förslag med Håkan Tomassons tillägg.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 43 KS 63/2022-303 

Dagvattenstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en dag-

vattenstrategi för Arboga kommun 

2. Finansieringen av uppdraget, 250 tkr, sker genom att 

motsvarande belopp ianspråktas från posten Kom-

munstyrelsens oförutsett i resultatbudgeten 2022. 

Sammanfattning 

Svenskt Vatten (vattentjänstföretagens branschorganisation) har 

under lång tid arbetat intensivt för att lyfta dagvattenfrågan och 

ställa om dagvattenhanteringen från stora rör med utsläpp i när-

maste recipient till att tröga upp flödena med så kallad Hållbar 

dagvattenhantering. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades 2007. Den har 

resulterat i en bredare medvetenhet om hur utsatt vårt samhälle är 

för extrema väderhändelser, både i dagens klimat och än värre i ett 

framtida förändrat klimat. Våra samhällen riskerar att översvämmas 

från två håll: 

• ”Nerifrån”, stigande vattennivåer i sjö, hav och vattendrag 

kan dränka samhällena 

• ”Uppifrån”, intensivare nederbörd skall ledas ut från våra 

samhällen 

Under de senaste decennierna har skyfall och översvämningar blivit 

allt vanligare, och prognoserna visar att dessa i framtiden kommer 

bli mer frekventa. I samband med skyfall, avrinner stora mängder 

vatten, ytligt och plötsligt inom samhället, vilket kan orsaka över-

svämning av byggnader och samhällsviktiga funktioner. Därför 

behöver samhällena bli mer översvämningståliga, samt att kraven 

kommer skärpas för att minska dagvattnets miljöpåverkan. Dag-

vatten är också en resurs som bör nyttiggöras i större utsträckning 
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En dagvattenstrategi skapar förutsättningar för en hållbar dag-

vattenhantering, den skapar också en samsyn kring dagvatten-

hantering i staden. Dagvattenstrategin bör tas fram gemensamt av 

kommunstyrelseförvaltningen, Arboga Kommunalteknik AB och 

Arboga Vatten och Avlopp AB och fastställas av 

kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en dag-

vattenstrategi för Arboga kommun 

2. Finansieringen av uppdraget, 250 tkr, sker genom att 

motsvarande belopp ianspråktas från posten Kommun-

styrelsens oförutsett i resultatbudgeten 2022. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och avlopp AB 
Akten  
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§ 44 KS 485/2021-008 

Samråd Räddningstjänsten Mälardalens förslag till 
handlingsprogram 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns yttrande på förslag till Handlingsprogram 

från 2022 för Räddningstjänsten Mälardalen. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har för samråd sänt ut för-

slag till Handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ och 3 

kap. 8 §, till medlemskommunerna och andra berörda myndigheter 

och organisationer.  

Svarstiden är förlängd till den 15 februari 2022. 

Förslag till samrådssvar är framtaget i samverkan med kommunens 

säkerhetssamordnare, Arboga Vatten och Avlopp AB och Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund. 

__________ 
 
Skickas till: 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 45 KS 495/2021-106 

Process mot ett länsgemensamt samordningsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga kommun ska delta i länsprocessen för framtagande av 

underlag inför ställningstagande om eventuellt länsgemen-

samt samordningsförbund. 

2.  Deltagande i länsprocessen delegeras till kommunens rep-

resentant i Västra Mälardalens Samordningsförbundets 

styrelse. 

Sammanfattning 

Det finns idag tre samordningsförbund i Västmanland. Varje sam-
ordningsförbund består av fyra parter, varav tre; Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan och Region Västmanland är länstäckande 
och förordar ett länsförbund. Den fjärde parten är länets 10 kom-
muner. 
  

Samordningsförbundens styrelser är eniga om att ett länsförbund är 

den bästa vägen mot ytterligare samverkan och kostnadseffektiv 

resursanvändning och i december 2021 fattade länsmedlemssam-

rådet (ägarmötet) för länets samordningsförbund beslut om att det 

ska tas fram förslag på hur verksamheten kan organiseras i ett 

gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras.  

Länsprocessen har som mål att ge ett underlag inför ställnings-

tagande till ett samägt samverkansorgan i Västmanland. Samtliga av 

samordningsförbundens medlemmar i Västmanland inbjuds att delta 

i processen mot ett eventuellt framtida länssamordningsförbund. Ett 

länspresidium håller i arbetet tillsammans med ett externt processtöd 

inom befintlig budget.  

Tidplan 

2021 7 december Länsmedlemssamråd (ägarmöte) 
2022 Jan-mars Medlemmarnas beslut att delta i  

 länsprocessen. 
 April Lokala ägarmöten, varje samord- 
  ningsförbund. 

 Länsmedlemssamråd; formellt beslut om  
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 länsförbund och fortsatt process. 
2023  Alla beslut tagna för ett länsförbund. 
__________ 
 
Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Akten  
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§ 46 KS 22/2022-049 

Undertecknande av handlingar 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Undertecknande av handlingar får ske i enlighet med redo-

visade förslag och gäller från och med 2022-03-01 

2. Nu gällande Undertecknande av handlingar upphävs att gälla 

2022-02-28. 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente med styrelsens och nämnder-

nas arbetsformer, § 12, ska avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutas av styrelsen undertecknas av ordföranden eller vid 

förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 

som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska 

underteckna handlingar. 

I nedanstående förslag föreslås att samtliga avtal och övriga hand-

lingar som grundar sig på beslut som fattas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott undertecknas av kommun-

styrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare. Hand- 

lingarna ska kontrasigneras av kommundirektör med kanslichef eller 

ekonomichef som ersättare. Vidare föreslås att avtal och övriga hand-

lingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

som i övrigt är en följd av beslut med stöd av delegation underteck-

nas av vederbörande delegat.  

Från och med under 2021 har förvaltarskapet för kommunens sam-

tliga stiftelser övergått till kommunstyrelsen. Placering av stiftelse-

medel enligt antagen finanspolicy och placeringsriktlinjer för stif-

telser har ekonomichefen delegation för. Beslut av utdelning från 

respektive samfond 3-6 sker via barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen via antingen nämndsbeslut eller via person/ 

personer i förvaltningen med delegation. Ekonomichefen är firma-

tecknare för kommunens stiftelser. Företaget Swedbank är kom-

munens ombud avseende den administrativa förvaltningen av stiftel-

serna. Under tiden 2022-02-07-2022-12-31 är ordinarie ekonomichef 

tillförordnad kommundirektör. 



  
PROTOKOLL 37 (43) 
Sammanträdesdatum  

2022-02-22  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för medelshanteringen i kommunen 

enligt kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen ska därför 

besluta om rätt att underskriva handlingar även för socialnämndens 

verksamhet som rör medelshantering inom individ- och familje-

omsorgen. 

Beslut om utseende av särskilda firmatecknare för särskilda ärende-

grupper, det vill säga undantag från huvudregeln ovan, anges 

nedan. 

Handling Behörig att underteckna 

Avtal och övriga handlingar 

som grundar sig på beslut som 

fattas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller 

kommunstyrelsens arbets-

utskott. 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jonna Lindman, och vid förfall 

för denne, vice ordförande 

Håkan Tomasson i förening 

med 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman och vid förfall för 

denne, kanslichef Ylva 

Petersson. 

 

Likvida medel, stiftelsernas 

likvida medel, krav- och 

inkassoärenden. 

 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman, Tf. ekonomichef Sofie 

Eriksson, ekonomiassistent 

Anne Gustafsson och 

ekonomiassistent Lotta 

Lundborg två i 

förening eller var för sig i 

förening med 

Ekonom Karin Helmrich, Emma 

Söderhäll, Emma Ryberg 

Mårtenson eller ekonom Anne 

Rytzler 
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Redovisning av mervärdesskatt 

 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman, Tf. ekonomichef Sofie 

Eriksson eller ekonomiassistent 

Anne Gustafsson var för sig.  

 

Inkomstdeklaration 

 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman eller Tf. ekonomichef 

Sofie Eriksson var för sig. 

 

Arbetsgivardeklaration 

 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman eller Tf. ekonomichef 

Sofie Eriksson eller 

ekonomiassistent Anne 

Gustafsson var för sig.  

 

Firmatecknare för kommunens 

stiftelser 

 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman 

 

Avtal och övriga handlingar och 

skrivelser inom 

kommunstyrelsens 

verksamhetsområde som i 

övrigt är en följd av beslut med 

stöd av delegation 

 

Vederbörande delegat och i 

förekommande fall i förening 

med Tf. kommundirektör 

Anders Neuman och vid förfall 

för denne, kanslichef Ylva 

Petersson. 

 

Ändra personer som har 

behörighet i internetbank, 

skattemyndighet m m 

 

Tf. kommundirektör Anders 

Neuman eller Tf. Sofie 

Eriksson var för sig. 
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Bankkonto avseende individ- 

och familjeomsorgen.  

  

 

Ann-Katrin Hansson, Anette 

Björklund eller Emelie Häsä två 

i förening. 

Undantag gäller vid sändning 

av så kallad SUS-fil (försörj-

ningsstöd), då endast en person 

kan underteckna. Två personer 

har attesterat och godkänt filen i 

ett tidigare skede.  

 

Bankkonto avseende 

verksamheten för 

funktionshinder.  

  

 

Catharina Eriksson, Anna-Lena 

Andersson eller Cecilia Ring 

Moberg två i förening. 

Undantag gäller vid sändning 

av så kallad SUS-fil (habili-

teringsersättning), då endast en 

person kan underteckna. Två 

personer har attesterat och 

godkänt filen i ett tidigare 

skede. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 47 KS 24/2022-002 

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

Anställning av ekonom. D3 HR 2021-11-25 89/2021 

Anställning av kommunikatör. D3 HR 2021-10-01 89/2021 

Anställning av kock. D3 HR 2021-10-04 89/2021 

Anställning av HR-specialist. D3 HR 2021-11-01 89/2021 

Justering av ekonomiska ramar 

2021. 
E10 EK 2022-01-05 24/2022 

Anställning av kommunikatör. D3 HR 2022-01-27 24/2022 

Tillförordnande av kommun-

direktör. 
D4 KD 2022-02-04 24/2022 

Anställning av utrednings-

sekreterare. 
D3 KC 2022-02-04 24/2022 

Remiss av Motion, för barnens 

bästa. 
B8 KC 2022-02-04 58/2022 

Anställning av HR-specialist. D3 HR 2022-02-10 24/2022 

Ramavtal, park- och 

lekutrustning 
F4 KD 2022-01-13 39/2022 

Avtal med Origo Group Sverige 

AB; ”Löpande insikt” 
F8 NC 2022-01-25 62/2022 

Avtal med Sysarb AB; 

Grundlicens lönekartläggning 
F4 KD 2022-02-14 73/2022 
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Delegater 
AU - Arbetsutskottet 
KSO – Kommunstyrelsen ordförande 
KD – Kommundirektör 
EK – Ekonomichef 
KC – Kanslichef 
NC - Näringslivschef 
HR – HR-chef 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 48 KS 351/2021-101 

Redovisning av synpunkter, andra halvåret 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma rutiner för hantering 

av synpunkter och klagomål.  

Rutinerna gäller från 1 februari 2012 och innebär att synpunkter 

redovisas halvårsvis.  

Till kommunstyrelseförvaltningen har 6 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 juli till och med 31 december 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 49 KS 23/2022-009 

Meddelande till kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelande läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

43/2022 Verksamhetsplan 2022, 

Stockholm Business 

Alliance, SBA 

2022-01-17 In Stockholm 

Business Alliance 

60/2021 Redovisning av genom-

förda beredningar med 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott under 2021 

2022-01-21 Upp   

72/2022 Lokalt kollektivavtal – 

LOK AKAP-KR 

2022-02-14 Upp   

501/2021 Lokalt kollektivavtal om 

samverkan och 

arbetsmiljö 

2022-01-31 Upp   

49/2022 Inbjudan till Hjälmar-

konferens 23 mars 

2022-02-08 In Region Örebro, 

Örebro kommun, 

Länsstyrelsen i 

Örebro län 

41/2022 Medborgarlöften 2022 2022-01-14 Upp Arboga 

kommun/ 

Polisen 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


