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§ 117  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring 

 

− Ärendena behandlas delvis i annan ordning.  
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§ 118 KS 197/2021-050 

Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska ramar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Under våren 2019 hjälpte PwC Arboga kommun att ta fram en 

resursfördelningsmodell för att fördela ekonomiska ramar från 

kommunfullmäktige till styrelsen och nämnderna. Modellen för 

resursfördelningen omfattar framför allt förskola, grundskola, 

gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS. 

Efter avslutat uppdrag fick kommunen förfoga över modellen för 

löpande uppdatering och utveckling. Modellen tar bland annat 

hänsyn till volymförändringar, pris- och löneökningar och hur 

respektive verksamhet förhåller sig till den så kallade 

nettokostnadsavvikelsen. Modellen har använts för att fördela 

resurser i den Strategiska ekonomiska planen för verksamhetsåren 

2020 och 2021. 

Under våren 2020 så samarbetade kommunen med PwC för att ta 

fram en modell att fördela den ekonomiska ramen för barn- och 

utbildningsnämnden till dess verksamheter. Modellen utgår från den 

resursfördelningsmodell som används för att fördela resurser från 

kommunfullmäktige till nämnderna och styrelsen. Modellen 

användes för första gången inför verksamhetsåret 2021. Vid 

införandet av modellen förändrades inte några ekonomiska ramar 

utan modellen fördelade den befintliga ramen. 

De senaste åren har kommunen genomfört nulägesanalyser för att 

belysa verksamheternas nettokostnadsavvikelser. Barn- och 

utbildningsnämnden prognostiserar i sin helårsprognos för år 2021 

ett ekonomiskt underskott. De ger också uttryck för att de inte kan 

genomföra sitt uppdrag till en godtagbar kvalitet med nuvarande 

ekonomiska ramar. Med anledning av detta beslutades att 

kommunen med extern hjälp ska belysa nämndens ekonomiska 

förutsättningar. 
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Syftet med uppdraget är att bland annat belysa: 

• Nivåer på barn- och elevpeng i jämförelse med andra 

kommuner 

• Vilka nivåer har andra kommuner i sina 

resursfördelningsmodeller för tilläggsbelopp och 

socioekonomiska viktningar? 

• SFI, vuxenutbildning och särskola ingår inte i nuvarande 

modell med peng och volymer. Vilka volymer, kostnader och 

utbud finns i andra kommuner jämfört med Arboga? 

• Hur skiljer sig lokalkostnaderna i Arboga jämfört med andra 

kommuner? 

• Hur står sig Arboga i jämförelse med andra kommuner 

avseende kvalitetsaspekter på verksamheten? Till exempel 

måluppfyllelse gällande betyg i alla ämnen, meritvärden, 

andel elever som når högre kunskapskrav osv. 

Med hjälp av ovanstående punkter plus andra väsentliga förklarings-

faktorer ska fakta presenteras för att visa om barn- och 

utbildningsnämnden har ”rätt” ekonomiska förutsättningar för att 

kunna leverera verksamhet till tillräcklig omfattning och hög 

kvalitet. I den externa rapporten ingår flera begrepp och 

hänvisningar till kommunens resursfördelning. I kompletterande 

bilder framgår kommunens resursfördelningsmodell och 

förklaringar av begrepp. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 119 KS 289/2021-042 

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämnden för en 
ekonomi i balans 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras och barn- och utbildningsnämnden 

uppdras att fortsätta med åtgärder för att komma i ekonomisk 

balans år 2021. I samband med delårsrapporten ska nämnden 

skriftligt till kommunstyrelsen redovisa en åtgärdsplan. 

Sammanfattning 

I samband med tertialuppföljningen beslutade kommunstyrelsen att 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till 

kommunstyrelsen inkomma skriftligt med en åtgärdsplan och 

redovisa den muntligt på sammanträdet den 22 juni. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 

och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 

utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och 

förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra 

verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 

fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska 

uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Om det i den 

ekonomiska uppföljningen kvarstår negativa avvikelser som inte kan 

vidtas inom förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas 

av förvaltningen. Denna beslutas av nämnden/styrelsen i samband 

med den återkommande rapporteringen av det ekonomiska läget. Av 

åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken verksamhet 

nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att uppnå ekonomisk 

balans och måluppfyllelse.  

Tertialuppföljningen för barn- och utbildningsnämnden visade en 

negativ budgetavvikelse för helåret på 2 miljoner kronor. Nämnden 

har inget möte under juni månad och har därmed inte lämnat in en 

skriftlig åtgärdsplan. Nämndsordförande och förvaltningschef 
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föredrar muntligen på kommunstyrelsen den 22 juni avseende 

åtgärdsplan.   

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 120 KS 290/2021-042 

Åtgärdsplan för socialnämnden för en ekonomi i 
balans 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras och socialnämnden uppdras att 

fortsätta med åtgärder för att komma i ekonomisk balans år 

2021. I samband med delårsrapporten sker nästa uppföljning 

av åtgärdsplanen. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) yrkande. 

Sammanfattning 

I samband med tertialuppföljningen beslutade kommunstyrelsen att 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till 

kommunstyrelsen inkomma skriftligt med en åtgärdsplan och 

redovisa den muntligt på sammanträdet den 22 juni. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 

och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 

utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och 

förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra 

verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 

fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska 

uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Om det i den 

ekonomiska uppföljningen kvarstår negativa avvikelser som inte kan 

vidtas inom förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas 

av förvaltningen. Denna beslutas av nämnden/styrelsen i samband 

med den återkommande rapporteringen av det ekonomiska läget. Av 

åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken verksamhet 

nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att uppnå ekonomisk 

balans och måluppfyllelse.  

Tertialuppföljningen för socialnämnden visade en negativ 

budgetavvikelse för helåret på 6,1 miljoner kronor. Vid 
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socialnämndens sammanträde den 16 juni behandlas en åtgärdsplan 

för att nå ekonomisk balans. Denna föredras muntligen på 

kommunstyrelsen den 22 juni. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Informationen noteras och socialnämnden uppdras att 

fortsätta med åtgärder för att komma i ekonomisk balans år 

2021. I samband med delårsrapporten sker nästa uppföljning 

av åtgärdsplanen. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar ändring av förvaltningens förslag till 

beslut med att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att frånta socialnämnden sparkrav motsvarande 1 miljon 

kronor. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag.  

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 121 KS 274/2021-001 

Uppdrag om analys och förslag till organisation vad 
gäller arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att initiera och genomföra 

en analys och förslag till organisation vad gäller 

arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 

vuxenutbildning med målet att fler ska bli självförsörjande. 

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen hösten 2021. 

Sammanfattning 

Arbogas vision om en plats för inspiration bygger på tre strategiska 

områden - Inspirerande livsmiljö, Inspirerande lärande och arbete 

och Inspirerande organisation. 

När det gäller Inspirerande lärande och arbete så finns mycket gott 

att bygga på. Utbildningsmöjligheterna liksom kommunikationerna 

bedöms som goda av medborgarna. Likaså bedömer det lokala 

näringslivet Arbogas näringslivsklimat som mycket bra. 

Samtidigt finns ett antal utvecklingsområden. Arbetslösheten är 

relativt hög och har också under pandemiåret 2020 ökat från 9.2 till 

10.0%. Det är 1.2% högre än rikssnittet. 

Ungdomsarbetslösheten har ökat något men ligger med sina 11.5% 

lägst i Västmanland och något lägre än rikssnittet. Arbetslösheten 

bland utrikesfödda är markant högre - 27.3% i Arboga jämfört med 

rikets 21.1%. 

Det är naturligtvis en rad insatser som behöver sättas in för att 

förbättra Arbogas läge och stödja att fler kommer i arbete eller 

utbildning och blir självförsörjande. En åtgärd handlar om 

kommunens inre organisation. 

Även om det finns ett gott samarbete mellan kommunens nämnder 

och förvaltningar så kan det arbetet stärkas ytterligare. 
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Idag ansvarar socialnämnden och dess förvaltning för 

arbetsmarknadsinsatser som ingår i ett eget verksamhetsområde och 

försörjningsstöd som en del av verksamhetsområde Vuxen. 

Vuxenutbildningen är en del av barn- och utbildningsnämndens och 

dess förvaltnings ansvar. 

En analys och översyn bör därför initieras där en omvärldsanalys 

och förslag till förändringar arbetas fram. 

Arbetet bör också utmynna i konkreta verksamhetsmål som 

understödjer förverkligandet av Arboga kommuns vision och 

strategiska mål. 

Arbetet presenteras under hösten 2021 för beslut i kommunstyrelsen 

om inriktning inför år 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommundirektören 
Akten  
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§ 122 KS 320/2020-253 

Försäljning Sämskmakaren 5 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att under år 2021 

försälja fastigheten Sämskmakaren 5 genom direktanvisning 

till en köpesumma om 2 000 000 kronor och med möjlighet till 

delfinansiering av eventuella arkeologiska undersökningar till 

hälften av faktiska kostnader, dock maximalt 300 000 kronor. 

Sammanfattning 

Inom Arboga tätort finns ett behov av att utöka utbudet av bostäder. 

Det är därför viktigt att kommunen aktivt arbetar med att ta fram 

lämplig mark för bostadsbyggnation. Fastigheten Sämskmakaren 5 

har under många år stått oanvänd efter att en byggnad på 

fastigheten revs. Kvar inom fastigheten finns två mindre uthus som 

är upptagna i Riksantikvarieämbetets byggnadsinventering år 2000. 

Byggnaderna är, enligt inventeringen, i behov av renovering men har 

ej uppgivits vara bevarandevärda. I ett medborgarförslag från år 

2017, föreslås upprustning. En nyligen inkommen synpunkt avser 

även önskemål om bevarande. 

Det har tidigare beslutats att kommunen ska begära in anbud på 

fastigheten (TN §113 2004-10-25), men detta har förhindrats av 

osäkerhet kring fastighetens arkeologiska förhållanden. Under år 

2020 inkom en förfrågan om att förvärva fastigheten för byggnation 

av bostadshus med 3-4 lägenheter. Förslaget innebär en god 

anpassning till omgivande kulturbebyggelse och med en byggnation 

där arkeologiska undersökningar troligtvis kan undvikas, och 

därmed kostnader för sådana. Samhällsbyggnadsenheten har låtit 

värdera fastigheten av en auktoriserad fastighetsvärderare. Det 

bedömda värdet, 2 miljoner kronor, är satt utifrån att 

anslutningsavgifter för vatten och avlopp är erlagda samt att 

arkeologiska undersökningar ej krävs.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Sämskmakaren 5 kan 

direktanvisas med prissättning enligt beslut fattat av KF § 41, 2021-

04-15, vilket innebär att priset ska baseras på marknadsvärdering 
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utförd av auktoriserad fastighetsvärderare och med hänsyn till 

exploateringskostnader. Priset föreslås sättas till 2 miljoner kronor. 

Om arkeologisk undersökning mot förmodan skulle krävas av 

länsstyrelsen föreslås att kommunen lämnar ett exploateringsbidrag 

med hälften av köparens faktiska kostnader för arkeologiska 

åtgärder, dock maximalt 300 000 kronor. Villkor för att kommunen 

ska lämna bidrag är att exploatören ansökt om möjliga statliga 

bidrag för arkeologiska undersökningar. 

Köparen kommer att informeras om de önskemål som finns 

avseende bevarande och upprustning av befintliga uthus. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att under år 2021 

försälja fastigheten Sämskmakaren 5 genom direktanvisning 

till en köpesumma om 2 000 000 kronor och med möjlighet till 

delfinansiering av eventuella arkeologiska undersökningar till 

hälften av faktiska kostnader, dock maximalt 300 000 kronor. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 123 KS 266/2021-041 

Revidering av avfallstaxa för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till VafabMiljö Kommunalförbund för 

förnyad översyn av fördelningen. Kostnadsökningen för att ta 

hand om returpapper bör vara samma för småhus och 

lägenhet. Sommarhus bör inte ha någon extra kostnad då man 

redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om man är 

bosatt i Sverige. 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 

producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt 

avfall den 1 januari 2022. 

Kommunalt ansvar för insamling och återvinning av Returpapper 

innebär att: 

• Verksamheten ska finansieras via avfallstaxan och inte via 

priset på produkten samt utföras enligt de regler som finns i 

exempelvis Kommunallagen, LOU och som gäller för allt 

kommunalt avfall.  

Insamlingen kan utformas på olika sätt och variera för olika 

boendeformer samt mellan kommuner och inom kommunen. Kravet 

på insamlingssystemen är att de ska vara lättillgängliga. 

Kommunerna ska se till att 90 procent av returpapperet återvinns. 

Målet i samband med att producentansvaret övergår till kommunalt 

ansvar är därför att den insamling som fungerade den 31 januari 

2021 ska övertas av VafabMiljö och fungera den 1 januari 2022. 

Övertagandet handlar om både de befintliga publika 

insamlingsplatserna tex Återvinningsstationer (ÅVS) och den 

befintliga fastighetsnära insamlingen (FNI) som byggts upp inom 

ramen för producentansvaret för Returpapper. VafabMiljö föreslår 
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ingen förändring av nuvarande servicenivå och omfattning under 

2022. Eventuell utveckling av insamlingen av Returpapper behöver 

utredas mer ingående innan förslag till beslut kan tas fram.  

För att finansiera det nya ansvaret för insamlingen och återvinningen 

av Returpapper/kontorspapper, enligt målet för övertagandet, är 

förslaget att göra nedanstående förändringar av renhållningstaxan 

2022.  

Förslag till höjning av Grundavgifterna  

Treårsbudgeten för år 2021–2023 innehåller en bedömning av 

kostnaderna för det nya ansvaret för returpapper.  Kostnadsanalysen 

är till stor del baserad på Avfall Sveriges beräkningsmodeller som 

finns i Rapport 2020:30; beräkning av kostnader för hantering av 

returpapper i svenska kommuner. Sammantaget innebär det nya 

ansvaret ökade kostnader under 2022 med ca 13 mnkr för 

VafabMiljö. 

I de kostnaderna som föreslås finansieras via grundavgiften ingår de 

publika insamlingsplatserna där alla fastighetsägare och hushåll har 

möjlighet att lämna sitt returpapper samt kostnader för dessa liksom 

administration, planering, implementering, utveckling, 

kommunikation och kundservice som berör det nya 

insamlingsansvaret för returpapper.  

I treårsbudgeten är den sammanlagda omsättningen för det 

kommunala uppdraget, exkl de tillkommande kostnaderna för 

returpapper, ca 335 mnkr för 2022. Kostnaden för det nya 

returpappersansvaret innebär en höjning av den sammanlagda 

avfallstaxan inkl grundavgift och rörlig hämtningsavgift, med ca 3,9 

procent. Förslaget till taxehöjning innebär en ökad månadskostnad 

(inkl moms) på ca 5 kr för hushåll i flerbostadshus och ca 11 kr för 

hushåll i småhus. 

Förslaget är att de nya kostnaderna för insamlingen av returpapper 

fördelas på 2022 års grundavgifter enligt nedananstående tabell, 

vilket innebär en justering med ca 8 procent på grundavgiften för 

samtliga medlemskommuner.  
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Kommunfullmäktiges tidigare beslut om en ny avfallstaxa 2020 

inkluderade en stegvis höjning av grundavgiften fram till och med 

2022, då grundavgifterna skulle vara på samma nivå i samtliga 

medlemskommuner. I nedanstående tabell redovisas därför även 

nivåerna på de gemensamma grundavgifterna för år 2022 som ej 

beaktar regeringens beslut att kommunerna ska ansvara för 

insamlingen av returpapper från och med den 1 januari 2022. Som 

jämförelse redovisas även nivån på grundavgifterna 2021.  

Grundavgift kr/år inkl 

moms 

2022 

Förslag till 

beslut om 

nya 

avgifter 

2022 

Gemensa

m avgift i 

kommune

rna 

2021 

Olika 

avgifter i 

kommune

rna 

Småhus, per bostad  1 780 1 645 1 534 

Småhus sommar, per 

bostad  

1 250 1 158 1 080 

Flerbostadshus, per 

lägenhet  

890 826 771 

Verksamheter, per 

anläggning  

1 390 1 284 800 

Förslag till ny taxa för bostadsnära insamling (BNI) av 
Returpapper/kontorspapper  

Förslaget innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst; 

BNI-abonnemang returpapper.  Förändringen innebär att 

fastighetsinnehavare till flerbostadshus och verksamheter har 

möjlighet att välja BNI-abonnemang för returpapper/kontorspapper 

enligt nedanstående förslag till ny taxa.  

Hämtningsavgift för BNI-

abonnemang Returpapper 

(inkl moms) 

13 

ggr/år 

26 

ggr/år 

52 

ggr/år 

104 

ggr/år 

Kärl 190 l  490 975 1 950 4 875 
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Kärl 370 l  730 1 465 2 925 7 315 

Kärl 600–660 l  1 465 2 925 5 850 - 

Bottentömmande behållare 

max 5 kbm  

4 500 9 000 18 000 - 

Containerhämtning max 8 

kbm  

10 900 21 700 43 500 - 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning av förslaget 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019 

beslutades den gällande avfallstaxan för 2020 och med stegvisa 

höjningar 2021 och 2022. Då avsågs grundavgiften att höjas från 1 

194 kr år 2019 till 1 645 år 2022, vilket innebär en höjning av 

grundavgiften för småhus på 38%. Det nya förslaget frångår detta 

beslut och genomför en ytterligare höjning vilket sammanlagt blir en 

höjning på 49% av grundavgiften för småhus. Höjningen innebär 

även att grundavgiften har höjts med 16 % mellan 2021 och 2022.  

Den från regeringens sida beslutade förändringen gällande att 

producentansvaret för returpapper övergår till kommunalt ansvar är 

olycklig. Ansvaret kommer att innebära ökade krav och kostnader 

för kommunerna. Kommunstyrelseförvaltningen är medveten om 

VafabMiljös motstånd till förändringen och vet att det inte är något 

förbundet kan styra över. Den föreslagna höjningen av avfallstaxan 

är rimlig om den isoleras för just denna förändring, men innebär 

sammantaget att grundavgifterna har höjts ansenligt de senaste 

åren.  

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2021 § 73 att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt att 

VafabMiljö Kommunalförbund ska till kommunstyrelsens 

sammanträde komplettera taxehöjningen med en kortfattad 

beskrivning om vad höjningen medför för förbättringar för 

konsumenterna. 

VafabMiljö Kommunalförbund har därefter kommit in med en 

komplettering den 10 juni 2021. 
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Förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande samt att 

2. VafabMiljö Kommunalförbund ska till kommunstyrelsens 

sammanträde komplettera taxehöjningen med en kortfattad 

beskrivning om vad höjningen medför för förbättringar för 

konsumenterna. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar att ärendet återremitteras till VafabMiljö 

Kommunalförbund för förnyad översyn av fördelningen. 

Kostnadsökningen för att ta hand om returpapper bör vara samma 

för småhus och lägenhet. Sommarhus bör inte ha någon extra 

kostnad då men redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om 

man är bosatt i Sverige. 

Dan Avdic Karlsson (V), Andreas Silversten (S) och Tony Pehrsson 

(SD) yrkar bifall till Håkan Tomassons (M) återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller 

Håkan Tomassons (M) återremissyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  
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§ 124 KS 267/2021-106 

Revidering av avfallsföreskrifter för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Förslag till revidering av avfallsföreskrifter antas.  

Sammanfattning 

VafabMiljö har tagit fram ett förslag på justering av 

avfallsföreskrifterna. Ett antal justeringar av föreskrifterna föreslås 

med anledning av ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya 

avfallsförordningen samt överförandet av returpapper till ett 

kommunalt ansvar. Ändringarna är av sådan begränsad omfattning 

att de inte behöver ställas ut, enligt 15 kap 44 § miljöbalken. 

Genom Föreskrifter för avfallshantering samt Avfallstaxan styrs 

avfallshanteringen hos fastighetsägare och medborgare i 

medlemskommunerna. I dessa dokument beskrivs vilka skyldigheter 

och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.  

Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken 

och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna 

handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter 

hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 

15 kap 20 § revideras. 

Med anledning av dessa nationella beslut samt överförandet av 

ansvaret för insamling av returpapper till kommunerna, finns det 

anledning att justera medlemskommunernas Föreskrifter för 

avfallshantering. Därtill föreslås några justeringar av redaktionell 

karaktär och som följer av tillämpningen av taxan. 

En mer omfattande förändring av föreskrifterna kan komma att bli 

aktuell inom något år men inför detta krävs ett större förarbete och 

medverkan från kommunernas miljöförvaltningar med flera, samt 

utställning för allmänhetens granskning. 
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Förslag till ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö 
kommunalförbund”: 

1. Inledningen: Ta bort skrivningen att ” VafabMiljö 

kommunalförbund har rätt att göra tillägg och ändringar i 

föreskrifterna utan särskilt godkännande från respektive 

kommunfullmäktige om ändringarna är av sådan begränsad 

omfattning att de inte behöver ställas ut.” Anledningen till 

detta är att förbundsordning och avfallsförordningen inte ger 

utrymme för ett sådant förfarande, varför det är omotiverat 

med den formuleringen i föreskrifterna.   

2. Inledningen: Ändra ”är av redaktionell karaktär” till ”annars 

är liten”, för överensstämmelse med Miljöbalkens lydelse.   

3. Ändra §1 till: ”med stöd av 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen 

(2020:614)”.  

4. Ändra genomgående ”Hushållsavfall” till ”kommunalt avfall” 

och ”avfall under kommunalt ansvar” utifrån den nya 

avfallsförordningen och mallen från Avfall Sverige.  

5. Ändra genomgående ”små avloppsanläggningar” till 

”enskilda avloppsanläggningar” utifrån den ändrade 

skrivningen i Miljöbalken 15 kap. 20 § samt mallen från Avfall 

Sverige.  

6. Ändra genomgående skrivningar kring returpapper med 

anledning av det nya ansvaret för kommunerna (till exempel 

§5) och de ändringar som föreslås göras i Avfallstaxan.  

7. §34: Komplettera paragrafen med en punkt om tömning av 

flytande avfall för att harmonisera med gällande avfallstaxa 

och hur den bomkörningsavgift som finns i taxan tillämpas. 

Paragrafen föreslås lyda: ”Förbundet har rätt att ta ut särskild 

avgift enligt gällande avfallstaxa och Utföraren har rätt att inte 

utföra ordinarie hämtning eller tömning av: ”…” 

”- Anläggning för flytande kommunalt avfall som inte är åtkomlig 

eller tömd av annan utförare än den som innehar det kommunala 

uppdraget.” 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning av revideringen 

Den föreslagna revideringen av avfallsföreskrifterna är av liten 

karaktär och har till största del att göra med den nya 

avfallsförordningen samt det nya kommunala ansvaret för 
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returpapper. Kommunstyrelseförvaltningen har därför inga 

synpunkter på förslaget.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 125 KS 256/2021-210 

Planprogram för området vid Norra Skogen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att ta fram ett 

planprogram för området vid Norra Skogen.  

Sammanfattning 

I Arboga kommuns översiktsplan pekas området mellan Arboga 

tätort och Verksamhetsområdet Sätra ut som ett utvecklingsstråk för 

bostadsbebyggelse och delvis verksamhetsområde. Intentionen är att 

bygga ihop verksamhetsområdet Sätra med tätorten Arboga. För att 

ta ett helhetsgrepp över området föreslås det att ett planprogram tas 

fram för området och därefter detaljplaner i etapper.  

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att 

upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål 

framgår. Det är kommunen som avgör om ett planprogram behövs. 

Kommunens bedömning av om det behövs ett program är ett 

ställningstagande som inte kan överprövas.  

Det föreslagna planprogrammets utbredning följer i stora drag 

Arboga kommuns översiktsplan men tar även in vissa områden som 

inte är utpekade i utvecklingsstråket men som av naturliga 

geografiska skäl bör ingå och prövas i samband med arbetet med 

planprogrammet. Planprogrammets utbredning redovisas i 

kartbilden nedan.  
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Planprogrammet ska föreslå en etappindelning för planområdet och 

även en inriktning för vilken typ av bebyggelse som ska finnas i 

området. Ett fokus i första läget kommer bli att ta fram villatomter, 

vilket i dag saknas i den norra delen av tätorten.  

Inom planområdet finns ett antal fornlämningar vilka måste hanteras 

i antingen planprogramsskedet eller vid framtagande av detaljplaner 

för området. Många av fornlämningarna är outredda. Kostnader för 

arkeologiska utredningar kommer troligen att behöva ”spridas ut” 

på de olika detaljplanerna och etapperna för en jämnare 

kostnadsfördelning över tiden. Fornlämningarna syns i kartan 

nedan. 
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Planområdet berör en hel del jordbruksmark vilket kommer behöva 

hanteras i planprogrammet. Det behövs en prioritering där den 

värdefullaste jordbruksmarken sparas och bebyggelse i stället 

fokuseras på de mindre värdefulla områdena.  

I samband med arbetet med planprogrammet och/eller 

detaljplanerna kommer ett antal utredningar behöva 

genomföras.  Det handlar om bl.a. geotekniska undersökningar, 

dagvattenutredningar, bullerutredning och naturvårdsinventeringar. 

För att få en helhetssyn och kunna åskådliggöra området kommer 

även informativa skissförslag tas fram. 

Stora delar av det föreslagna planprogramområdet är utpekat i 

länsstyrelsens naturvårdsplan från 2015 som närströvområde för 

norra delen av Arboga tätort samt för olika areella näringar i form av 

skogsbruk, jordbruk och jakt.  

Det föreslagna planprogramområdet bedöms inte omfattas av större 

risker för att hamna under vatten. Det finns inga större vattendrag 

inom området. Vissa delar av planprogramområdet riskerar dock att 

hamna upp till 0,2 meter under vatten vid kraftiga skyfall. Dessa 

områden är markerade med lila färg i kartbilden nedan.  
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Planprogrammet behöver även belysa de ekonomiska frågorna vilket 

omfattar bl.a. kostnader för utbyggnad av infrastruktur (bilvägar, 

gång- och cykelvägar, VA) och på intäktssidan värdet av byggbar 

mark.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att ta fram ett 

planprogram för området vid Norra Skogen.  

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 126 KS 56/2020-430 

Antagande av klimatstrategi för Arboga kommun 2021-
2030 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Klimatstrategin remitteras till berörda organisationer och 

politiska partier. 

Sammanfattning 

Beslutet om att ta fram en ny klimatstrategi togs vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2020. 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 

att ta fram en ny klimatstrategi med Västmanlands Läns 

klimatstrategi som vägledning. Den nya klimatstrategin ska ersätta 

den gamla klimatstrategin för Arboga kommun från 2009.  

Arboga kommuns klimatstrategi bygger på de globala 

hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och vidare på de nationella 

miljömålen. Klimatstrategin syftar till att lokalt visa vilket ansvar 

Arboga kommun vill ta för att energieffektivisera och minska 

utsläppen av växthusgaser de närmaste åren. Utifrån en inventering 

av energiläget och befintliga utsläpp av växthusgaser har 

övergripande mål, strategier och åtgärder, som bidrar till att minska 

Arboga kommuns påverkan på klimatet, tagits fram. Utöver detta 

visar klimatstrategin förslag på hur Arboga kommun kan genomföra 

klimatanpassning av sin verksamhet, för att stå bättre rustade inför 

ett förändrat klimat.   

Strategins geografiska avgränsning är Arboga kommun. Den 

fokuserar främst på de verksamhetsområden som kommunen har 

rådighet över. I tid avgränsas klimatstrategin till 2030, även om vissa 

globala och nationella mål sträcker sig till 2045. Även om 

klimatstrategin avses att gälla fram till 2030 kan den behöva 

revideras innan dess eftersom det sker stora förändringar inom 

klimatområdet.  

Kommunen har en viktig roll inom energi- och klimatarbetet genom 

sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering och drift av tekniska 

anläggningar. Genom framtagande av översikts- och detaljplaner 
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styr kommunen den fysiska planeringen och kan bland annat 

lokalisera bebyggelse så att det gynnar gång- och cykeltrafik samt 

kollektivtrafik. Arboga kommun är en stor arbetsgivare och har även 

ett stort fastighetsinnehav. Genom sina bolag äger och förvaltar 

kommunen ca 163 000 kvm lokalyta. Utöver bebyggda fastigheter 

äger kommunen ca 1 350 hektar jord- och skogsbruksmark. Genom 

att se över sin egen energiförbrukning, tjänsteresor och transporter 

samt ställa krav vid upphandlingar kan kommunen minska sin 

klimatpåverkan men även föregå med gott exempel.  

Klimatstrategin var ute på remiss 22 april – 14 maj. Remissinstanser 

var Länsstyrelsen i Västmanland, VafabMiljö Kommunalförbund och 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Klimatstrategin har 

justerats något efter remissen bl.a. med mer information gällande 

biogas och vilken utsläppsminskning som behövs för att Arboga 

kommun ska uppnå målen. Det har även skett en del mindre 

justeringar, Köping har lagts till i diagrammen för bilinnehav och 

körsträcka per invånare för att få en mer lokal jämförelse. 

Klimatanpassning har lagts till i sammanfattningen, ett felaktigt mål 

gällande matsvinn har justerats, kopplingen mellan klimatstrategin 

och regionala utvecklingsstrategin har förtydligats. Synpunkter som 

inte lett till någon justering har inte bedömts som nödvändiga i detta 

skede.  

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad för remittering 
Akten  
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§ 127 KS 261/2021-310 

Finansiering av trafikutredning i anslutning till område 
för detaljplan Vasagymnasiet och Kastanjen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen beviljas 200 000 kronor för att 

utreda trafiklösning i anslutning till område som omfattas av 

detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen. Medlen 

disponeras från kommunstyrelsens medel för oförutsett för år 

2021. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2021 antogs 

detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen. I samband med detta 

beslut gav kommunstyrelsen i uppdrag till 

kommunstyrelseförvaltningen att utreda trafiklösningen i anslutning 

till detaljplaneområdet och se över möjligheten att dela upp trafiken 

mellan Östra Ladubacksgatan och Bondegatan. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att utredningen bör utföras av 

externt anlitad sakkunnig för att få en oberoende gjord analys.  En 

sådan utredning beräknas kosta upp emot 200 000 kronor. Medel för 

detta saknas i förvaltningens budget för utredningar varför 

kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

kommunstyrelseförvaltningen 200 000 kronor för nämnda 

trafikutredning. Medlen föreslås disponeras från kommunstyrelsens 

medel för oförutsett för år 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Ekonomi 
Akten  
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§ 128 KS 225/2021-008 

Antagande av policy för tillfällig lokaluthyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Uthyrningspolicy för tillfällig lokaluthyrning antas och gäller 

från och med den 1 september 2021, 

2. Den nu gällande policyn för tillfällig lokaluthyrning, antagen 

av Kommunfullmäktige i Arboga den 11 juni 2015 upphävs 

från och med den 31 augusti 2021. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) återremissyrkande. 

Sammanfattning 

Arboga kommun tillhandahåller lokaler som hyrs ut till föreningar, 

privatpersoner och företag. Utgångspunkten är att kommunala 

lokaler som är tillgängliga också ska nyttjas i så stor utsträckning 

som möjligt. Fritids- och kulturnämnden har beslutat om ett förslag 

till en ny policy för tillfällig lokaluthyrning. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Uthyrningspolicy för tillfällig lokaluthyrning antas och gäller 

från och med den 1 september 2021, 

2. Den nu gällande policyn för tillfällig lokaluthyrning, antagen 

av Kommunfullmäktige i Arboga den 11 juni 2015 upphävs 

från och med den 31 augusti 2021. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) yrkar att ärendet återemitteras för att ytterligare 

se över regelverket kring alkohol i ishallen. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras enligt Martin Nyqvists (SD) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 

idag. 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 129 KS 226/2021-008 

Antagande av policy för stöd till organisationer i 
Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Policy för stöd till organisationer i Arboga kommun antas och 

gäller från och med den 1 september 2021. 

2. Den nu gällande policyn för stöd till organisationer i Arboga 

kommun, antagen av kommunfullmäktige den 21 februari 

2008, § 20, upphävs från och med den 31 augusti 2021. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har beslutat om förslag till ny policy för 

stöd till organisationer i Arboga kommun. Med organisationer 

menas ideella föreningar och studieförbund. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2020, § 35, om riktlinjer för 

arbetet med barnkonventionen i Arboga kommun, efter att denna 

blev lag den 1 januari 2019. Enligt riktlinjerna ska 

barnrättsperspektivet genomsyra samtliga kommunens 

verksamheter. Därmed har policyn uppdaterats med att ett av 

kriterierna för organisationer som söker stöd från kommunen är att 

verksamheten ska bedrivas i enlighet med barnkonventionen. 

Den 11 mars 2021, § 8, antog kommunfullmäktige en ny ANDT-

policy för Arboga kommun. I enlighet med den har policy för stöd 

till organisationer i Arboga uppdaterats med att ett av kriterierna för 

organisationer som söker stöd är att de ska främja en miljö fri från 

alkohol, droger, doping och tobak. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 



  
PROTOKOLL 33 (66) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-22  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1. Policy för stöd till organisationer i Arboga kommun antas och 

gäller från och med den 1 september 2021. 

2. Den nu gällande policyn för stöd till organisationer i Arboga 

kommun, antagen av kommunfullmäktige den 21 februari 

2008, § 20, upphävs från och med den 31 augusti 2021. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) yrkar tillägg i policyn med att det tydligt 

framgår att stöd inte skall betalas ut till våldsbejakande 

organisationer/föreningar och organisationer/föreningar som inte 

ställer sig bakom demokratiska grundprinciper, såsom stödet för 

yttrandefrihet och mötesfrihet, mäns och kvinnors lika värde etc. Om 

organisationer/föreningar har en exkluderande hantering för 

medlemmar/deltagare skall heller ej dessa kunna få stöd. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag på Martin Nyqvists (SD) 

yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Martin Nyqvists (SD) tilläggsyrkande 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma. 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 130 KS 148/2021-041 

Strategisk och Ekonomisk Plan 2022-2024 för Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 

fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 

ekonomisk Plan 2022 - 2024. De politiska inriktningarna ska 

vara styrande för nämndernas och styrelsens 

verksamhetsplanering.  

2. Kommunfullmäktige fördelar 900 714 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 - 10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2022 - 2024.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 

kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel.  

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2022 - 2024, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2022 med 

plan 2023 - 2024 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2022 - 2024. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2022 med 

plan 2023 - 2024 uppdelat per investeringsområde enligt 

avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. 

Styrelsen beslutar om omfördelning mellan investerings-

områden inom totalramen. 

7. Internräntan för 2022 fastställs till 1,00 procent vilket är en 

sänkning jämfört med 2021 med 0,25 procent. 

8. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2022.  
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9. Partistödet år 2022 utbetalas med ett grundstöd på 32 462 

kronor samt ett mandatstöd på 10 434 kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 

respektive Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. Denna 

ska innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 

kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-

fördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av 

investeringsram per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade 

taxor och avgifter från och med år 2022 för beslut i 

kommunfullmäktige i november 2021. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 

kommunfullmäktige i januari år 2022. 

13. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2021. 

14. Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024 antas för övrigt. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) yrkande. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) yrkande. 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelsen och dokumentet ”Strategisk och ekonomisk plan 

2022 - 2024 utgår ifrån majoritetens (P7:s) förslag. Förutom dessa 

förslag finns även Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

förslag.  

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges 

samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en 

plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål 

och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 

tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP).  
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I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, 

vision, strategiska områden samt övergripande mål och mätningar 

för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering, 

driftramar och investeringar.  

Enligt kommunens process avseende planering och uppföljning 

fastställs skattesats, resultatbudget, ekonomiska ramar, 

investeringsbudget och finansieringsbudget som ett första steg i 

kommunstyrelsen i juni och kommunfullmäktige i augusti. Inför 

kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering av 

förutsättningar avseende till exempel nulägesanalys, skatteprognoser 

och kommunalekonomisk utjämning vilket kan innebära 

revideringar av resursfördelningen.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 

fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 

ekonomisk Plan 2022 - 2024. De politiska inriktningarna ska 

vara styrande för nämndernas och styrelsens 

verksamhetsplanering.  

2. Kommunfullmäktige fördelar 900 714 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 - 10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2022 - 2024.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 

kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel.  

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2022 - 2024, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2022 med 

plan 2023 - 2024 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk 
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plan 2022 - 2024. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2022 med 

plan 2023 - 2024 uppdelat per investeringsområde enligt 

avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. 

Styrelsen beslutar om omfördelning mellan investerings-

områden inom totalramen. 

7. Internräntan för 2022 fastställs till 1,00 procent vilket är en 

sänkning jämfört med 2021 med 0,25 procent. 

8. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2022.  

9. Partistödet år 2022 utbetalas med ett grundstöd på 32 462 

kronor samt ett mandatstöd på 10 434 kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 

respektive Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. Denna 

ska innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 

kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-

fördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av 

investeringsram per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade 

taxor och avgifter från och med år 2022 för beslut i 

kommunfullmäktige i november 2021. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 

kommunfullmäktige i januari år 2022. 

13. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2021. 

14. Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024 antas för övrigt. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till 

beslut i punkterna 1, 2, 4, 5, 6 och 14 och bifall till 

socialdemokraternas förslag till Strategisk och Ekonomisk Plan 2022-

2024. 
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Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 

och bifall till sverigedemokraternas förslag till Strategisk och 

Ekonomisk Plan 2022-2024. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) och Martin Nyqvists (SD) respektive 

yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 

förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 131 KS 288/2021-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Strategisk lokalförsörjningsplan 2021 - 2030 godkänns. 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Syftet med Strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar 

för att med god framförhållning kunna planera och strukturera 

kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt 

perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 

investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. 

Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelsen i 

det årliga arbetet med Strategisk och ekonomisk plan. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen i samband med 

planeringsprocessen inför kommande verksamhetsår. Inför detta 

arbete inventerar förvaltningarnas verksamheter användningen av 

sina lokaler. Ett förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan lämnas 

tillsammans med nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk 

och ekonomisk plan till budgetberedningen i början på maj. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om lokalförsörjningsplanen i 

samband med att man föreslår kommunfullmäktige besluta om 

Strategisk och ekonomisk plan. Kommunstyrelsen beslutade den 30 

mars 2021 om befolkningsprognos för perioden 2021 - 2030 och ska 

gälla för fortsatt planering och dimensionering. Planen utgår från en 

oförändrad befolkning utifrån 31 december 2020 då invånarantalet 

var 14 039. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner pågår för ett 

antal olika fastigheter i kommunen. Det finns i dagsläget ett tjugotal 

planprojekt på planlistan. För åren 2021 - 2026 finns ett ackumulerat 

investeringsbehov i lokaler på cirka 603 miljoner kronor. Detta skulle 

leda till nettoökningar av hyreskostnader på totalt cirka 49 miljoner 
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kronor. Investeringsutgifterna och dess påverkan på hyrorna är 

framtagna utifrån nyckeltal och ska ses som uppskattningar.  

Skriftlig reservation 

Martin Nyqvist (SD) lämnar in följande protokollsanteckning: 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030 bör förtydligas med 

följande under sidan 19: Efter ett nämndinitiativ utreds även en 

gemensam högstadieskola för Arboga inom ramen för pågående 

förstudie att ersätta Gäddgårdsskolan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 132 KS 272/2021-293 

Ny och ytterligare verksamhet vid Hällbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att genomföra 

projektering för projektet att skapa ytterligare vårdplatser och 

samordning av ytterligare verksamhet i Hällbacken. 

Sammanfattning 

Kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är oförändrad 

totalbefolkning, dock så sker det tydliga förändringar mellan 

åldersgrupperna vilket påverkar såväl kostnadstrycket som behovet 

av verksamhetslokaler. Utvecklingen av befolkningsstrukturen fram 

till och med 2030 är en förskjutning av dagens struktur samt 

förväntningar med avseende på framtidens flyttmönster och 

födelseantal. 

Åldersstruktur 2020 jämfört med prognos 2030  

Fram till 2030 kommer Arbogas befolkning 80-w att öka, det vill säga 

linjen som avser 2030 ligger utanför motsvarande för 2020. Mellan 

2021 - 2030 ökar denna befolkning med 38 procent.  

Det finns just nu ett behov på minst 30 platser i särskilt boende. 

Pågående pandemi har inneburit ett minskat tryck på platser men på 

senare tid, maj 2021, ökar trycket på både boendeplatser och 

hemtjänst. 

Enligt den strategiska lokalförsörjningsplanen är socialnämndens 

stora utmaning de kommande åren ett ökat vårdbehov både inom 

vård och omsorg, individ- och familjeomsorgen och verksamheten 

för funktionshinder. Detta innebär ett behov av mera boenden och en 

större hemtjänst. Vård och omsorg står inför stora utmaningar 

framöver i och med den demografiska utvecklingen och det ökade 

behovet av vård och omsorg. Antalet brukare med behov av 

hemtjänst ökar i takt med att de äldre blir fler samt att vårdtyngden 

ökar. Palliativ vård i hemmet blir mer efterfrågat samt att Nära vård 

implementeras som troligen kommer att påverka insatserna i antal.  
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Arboga kommunfastigheter i Arboga AB (KFIA) har tillsammans 

med kommun genomfört en förstudie för att få ett helhetsgrepp om 

Hällbacken för att se vilka verksamheter som kan inrymmas efter att 

ny förskola byggts. Inriktning har varit att skapa ytterligare 

vårdplatser, men även att få samordningseffekter genom att även 

skapa plats för kök, samordnad hemtjänst, biståndshandläggare och 

tvätteri. Nedan finns en bild från förstudien avseende lokalerna. 

I förstudien finns en uppskattad nivå på investeringsutgiften på 

totalt 129,8 miljoner kronor fördelat på Storkök 8,5 mkr, Tvätteri 4,3 

mkr, Hemtjänst och biståndshandläggare 29,2 mkr, 40 vård- och 

omsorgsplatser 87,8 mkr. Men anledning av investeringsutgifterna så 

blir det en hyreskonsekvens för kommunen. Det finns också 

avgående hyror när verksamheter flyttas. Uppskattad nettoeffekt för 

hyrorna blir en ökning med cirka 9 miljoner kronor. 

För att gå vidare med en projektering så krävs ett beslut av 

kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har behandlat ärendet den 16 juni 2021 § 62 och 

föreslår kommunstyrelsen beställa projektering hos 

Kommunfastigheter i Arboga AB av projektet att skapa vårdplatser 

och samordning av ytterligare verksamhet i Hällbacken”. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 133 KS 184/2020-101 

Svar på motion om bredband och wifi till våra 
äldreboenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Motionens första att-sats att Arbogas äldreboenden ska 

utrustas med bredband och wifi bifalls. 

2. Motionens andra att-sats att i väntan på att fiber dras in till 

våra äldreboende, införskaffa mobil lösning för att tillfälligt 

täcka behoven, avslås. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 29 april 2020, § 80, kommit in med en motion om bredband och 

teknisk kunskap till våra äldreboenden. Motionären menar att de 

riskgrupper som bor i äldreboenden i Arboga bör få hjälp med att 

kunna kommunicera med sina anhöriga och omvärlden under tiden 

som besöksförbudet pågår på grund av Covid-19. 

Motionären yrkar därför 

• Att fullmäktige beslutar att Arbogas äldreboenden ska 

utrustas med bredband och wifi. 

• Att i väntan på att fiber dras in till våra äldreboende, 

införskaffa mobil lösning för att tillfälligt täcka behoven. 

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen 

den 9 september 2020, § 100 och beslutade att motionen om 

bredband och wifi till våra äldreboenden föreslås bifallas, under 

förutsättningen att socialförvaltningen får medel till investeringen 

och den årliga driften. 

Gällande fiberanslutning har alla äldreboenden i Arboga och i 

Götlunda fiberanslutning via Arboga kommuns fibernät. WiFi finns 

utbyggt för verksamheterna i olika utsträckning på äldreboendena 

men denna är tänkt att användas för verksamheternas system och 

digitala utrustning (välfärdsteknik). 
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Det finns möjlighet att använda Gästinloggning för paddor eller 

lokalt installerade datorer/externa datorer. Gästinloggning får man 

beställa för en dag i taget av förbundet. 

Den utrustning vi fått från Sparbanken Västra Mälardalen är 

utrustad med mobil surf men kan också kopplas mot 

Gästinloggningen. Utöver detta har KAK ett avtal med Tele2 som vi 

kan avropa med ett abonnemang med fri datatrafik som är lämplig 

till videosamtal.  

På det kommande nya boendet Åspegeln och efter renoveringen av 

Strömsborg, kommer varje brukare där att ha tillgång, i sina egna 

lägenheter, till Stadsnät, för eget abonnemang (typ Telefon, Tv, 

Internet).  

Det kommer även att finnas ett datauttag som kan kopplas upp mot 

det kommunala nätet för framtida välfärds larm med mera och det 

kan även användas för ”mötesdator”. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inför besvarandet kompletterat 

med mer aktuella uppgifter från socialförvaltningen där det framgår 

att i och med renoveringen av Strömsborg och Trädgården så 

kommer det att finnas fiber även indraget till varje rum. För 2022 har 

socialnämnden begärt medel för indragning av fiber till 

Strandgården och Götgården. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att efter renoveringen av Strömsborg 

och Trädgården så kommer Arbogas äldreboenden att ha fiber 

till varje rum.  

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen.  

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till 

beslut och yrkar istället att motionens första att-sats bifalls och 

motionens andra att-sats avslås. 
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Andreas Silversten (S) tar tillbaka sitt bifallsyrkande till motionens 

andra att-sats. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Dan 

Avdic Karlssons (V) och Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till 

motionens första att-sats samt Dan Avdic Karlssons (V) 

avslagsyrkande på motionens andra att-sats finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandena. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 134 KS 144/2021-101 

Svar på motion om att starta en dialoggrupp med syfte 
att minska busliv och förstörelse i Arboga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till det befintliga trygghets- 

och brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. 

Sammanfattning 

Stefan Gunnarsson (SD) har inkommit med en motion om att starta 

en dialoggrupp med syfte att minska busliv och förstörelse i Arboga. 

Motionären menar att det finns ett återkommande problem med 

busliv på nätterna och förstörelse av bland annat kommunala 

anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 

den 11 mars, § 33, att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

I Arboga är det Förebyggande rådet som ansvarar bland annat för 

kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Rådet består bland annat av politiker från kommunstyrelsen, 

representanter från kommunens förvaltningar och bolag, 

näringslivsaktörer, kommunpolis och säkerhetssamordnare.  

Det trygghetsskapande arbetet bedrivs från flera håll i kommunen 

och samordnas av Förebyggande rådet. Under rådet har bland annat 

en fokusgrupp inrättats med fokus på så kallad motorburen 

ungdom. Vidare bedrivs det löpande säkerhetsarbetet utifrån EST-

metoden, Effektiv Samordning för Trygghet. Fritids- och 

kulturförvaltningen driver en arbetsgrupp för förebyggande 

ungdomsarbete och socialförvaltningen ansvarar för uppsökande 

verksamhet och sociala insatser. 

Tryggheten i kommunen påverkas av många olika orsaker, och 

arbetet behöver bedrivas långsiktigt och systematiskt. I dagsläget är 

strukturen på kommunens säkerhetsarbete utformat utifrån de 

behov som finns, även om arbetet ständigt behöver anpassas utifrån 

en förändrad lägesbild. Idén om en dialoggrupp enligt den modell 

som motionären föreslår tas med i den framtida planeringen.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till det befintliga trygghets- 

och brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. 

Yrkande 

Stefan Gunnarsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 

Stefan Gunnarssons (SD) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 135 KS 110/2021-109 

Uppdrag från kommunfullmäktige från år 2020 eller 
tidigare som inte är återrapporterade 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat och som kvarstår, läggs till handlingarna. 

2. Tre av utredningsuppdragen till kommunstyrelsen avskrivs 

enligt skrivelse daterad 2021-06-01. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och 

som ännu inte avrapporterats.  

Detta förfarande ger kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur 

de uppdrag som lämnats genomförs eller om behov finns att genom 

en dialog med utförarna förtydliga eller förändra uppdragen. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 februari 

2021 § 16 och meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 17 februari 2021 § 24 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2021 

§ 16 och att inget uppdrag kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag, inklusive ärenden som blivit 

överflyttade från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och 

Arboga Kommunalteknik AB, redovisas i skrivelse daterad den  

1 juni 2021. Av tolv uppdrag föreslås sju uppdrag kvarstå, tre 

uppdrag avskrivas och två vara utförda.   

__________ 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 136 KS 277/2021-009 

Redovisning av utredningsuppdrag från tidigare års 
Strategiska och Ekonomiska planer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Utredningsuppdragen ”Samla budgeten för bidrag till museer 

och större evenemang till samma organisatoriska enhet” och 

”Finansiella mål” kvarstår som utredningsuppdrag till 

kommunstyrelsen 

2. Övriga utredningsuppdrag som kommunstyrelsen fått i 

Strategisk ekonomisk plan anses slutredovisade 

Sammanfattning 

Enligt Strategisk och ekonomisk plan 2021 – 2023 har 

kommunfullmäktige uppdragit till kommunstyrelsen ett antal 

uppdrag. Det var dels uppdrag som tidigare inte slutredovisats och 

dels nya uppdrag. Dessa uppdrag skulle konkretiseras och 

återredovisas till kommunfullmäktige.  

Uppdragen avseende dagvattenstrategi och strategiskt markförvärv 

är tidigare uppdrag från kommunstyrelsen. Arbetet med att ta fram 

en dagvattenstrategi har inte påbörjats. Detta arbete kommer att 

påbörjas under 2022. Vad gäller att förvärva strategisk mark i 

enlighet med kommunens översiktsplan har den tagits om hand med 

årliga budgetbelopp för markförvärv. 

Nedan följer en redovisning av de övriga uppdragen: 

Lokalförsörjningsplanen ska fördjupas med analyser på kort och lång sikt för 

att ge underlag till strategiska politiska beslut 

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att 

med god framförhållning kunna planera och strukturera 

kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt 

perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 

investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. 

Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelsen i 
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det årliga arbetet med Strategisk och ekonomisk plan. De senaste två 

åren har den Strategiska lokalförsörjningsplan utvecklats avseende 

både struktur och innehåll. Det finns numera en tydlig koppling 

mellan lokalförsörjningsplanen, befolkningsprognos, 

resursfördelningsmodellen och den Strategiska och ekonomiska 

planen. Lokalförsörjningen är en strategisk viktig fråga för 

kommunledningsgruppen. 

Stärka styrning och ledning av Arboga kommun som helhet och koncern 

Att stärka styrning och ledning är ett löpande arbete och har de 

senaste åren varit i fokus. Ett exempel på detta är den gemensamma 

värdegrunden (PUMI) för Arboga kommun som arbetades fram 

utifrån kommunens vision, inriktning och mål. Den bygger på de 

begrepp och grundläggande värderingar som kommunfullmäktige 

beslutat ska gälla för alla medarbetare i Arboga kommun. Med ett 

professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder 

vi service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt 

medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen, 

Arboga – plats för inspiration”. Två nya bolag inom det tekniska 

området startade vid årsskiftet 2019/2020, bolagen är Arboga 

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. Just nu 

pågår en implementering av en koncernombildning och en ”äkta 

koncern” bildas, detta i syfte att stärka styrning och ledning i 

kommunen och dess helägda bolag. Under första halvåret 2021 

konkretiseras ett antal utvecklingsområden för att ytterligare stärka 

styrning och ledning.  

Nulägesanalys och standardkostnader, fördjupade analyser och åtgärder 

Kommunen har årligen genomfört nulägesanalyser för att belysa den 

egna kommunens ekonomiska förutsättningar och även att jämföra 

oss med andra kommuner. Nulägesanalyserna är spelar en viktig roll 

i beslutsunderlag till fördelning av resurser. De senaste åren har det 

dels införts en resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till 

nämnderna och dels en modell för att fördela resurser från barn- och 

utbildningsnämnden till dess verksamhet. Under våren genomförs 

en fördjupning av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar, med redovisning i kommunstyrelsen i juni. 
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Samla budgeten för bidrag till museer och större evenemang till samma 

organisatoriska enhet 

Ett uppdrag som får hanteras i kommande översyn av fritids- och 

kulturnämnden. 

Utreda möjligheterna och beskriva konsekvenserna av att avyttra tillgångar 

Sedan uppdraget gavs har översyn genomförts av kommunens 

andelar i Mälarenergi vilket resulterade i en kvittningsemission och 

kommunen har kvar sina andelar. En översyn av de fastigheter 

kommunen har, vilket hittills inneburit att Rådhuset (Helge And 17 

och 18) överförts till Kommunfastigheter i Arboga AB. Fortsatt 

översyn över fastigheter pågår. 

Ta fram ett regelverk för internprissättning 

Kommundirektören har i samråd med kommunledningsgruppen i 

januari 2021 tagit beslut om ett regelverk för internprissättning. En 

ny modell för prissättning av måltidsverksamheten har tagits fram 

utifrån detta regelverk. 

En översyn av den anropsstyrda tätortstrafiken 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari 2021 § 9 fick 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över den anropstyrda 

tätortstrafiken med en inriktning av att gå över till en flexlinje. I ett 

första skede har ansvaret för att upphandla tätortstrafiken gått över 

till regionens kollektivtrafikförvaltning från att tidigare ha 

upphandlats av Svealandstrafiken. Arboga kommun har lämnat 

önskemål om att det ska finnas ett stationerat fordon i Arboga tätort.  

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en upphandling och 

Arboga Taxi har vunnit den upphandlingen. Upphandlingen 

omfattar 2 000 timmar och det har upphandlats två olika typer av 

fordon, personbil och specialfordon.  

Om kommunen önskar att gå vidare mot en flexlinje kommer 

troligen ett specialfordon vara bättre anpassat för det ändamålet. 

Viktigt att notera är att personbilar ej kan ta passagerare med rullstol 

och färdtjänst enbart kan ges till personer folkbokförda i Arboga 
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kommun. Det innebär att besökande och pendlare som är i behov 

rullstol ej kan byta färdmedel till tätortstrafiken när de kommer till 

Arboga tätort, om personbil väljs som fordon.  

Vid en övergång till VL-taxa (30 kronor) kommer kunder kunna resa 

genom att köpa en VL-biljett, vilket underlättar byten mellan olika 

färdmedel. Kunder kommer även få tillgång till VL-rabatter. En 

viktig punkt är även att kommunen kommer få tillgång till mer 

tillförlitlig resandestatistik.  

Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2021 att välja 

specialfordon samt att en övergång till VL-taxa ska ske.  

En översyn av de finansiella målen med bäring på god ekonomisk 

hushållning 

Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 att målet ”Arboga 

kommun har en god ekonomisk hushållning” med tillhörande 

mätningar ska gälla som riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Kommunens finansiella mål med bäring på God ekonomisk 

hushållning ska ses över och med perspektiv att de omfattar även de 

helägda kommunala bolagen. Regeringen har beslutat att tillsätta en 

särskild utredare för ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och 

regioner”. Syftet är att titta närmare på reglerna i kommunallagens 

kapitel 11 om bland annat god ekonomisk hushållning och 

balanskrav. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner 

goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå 

ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i 

kommuner och regioner. Utredaren ska bland annat föreslå hur krav 

på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör 

vara utformade. Utredaren ska lämna sitt slutbetänkande 2021-09-24. 

Kommunen avvaktar den statliga utredningen innan den lokala 

översynen genomförs.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 137 KS 67/2021-042 

Ekonomirapport juni 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ekonomirapport juni 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 

och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 

utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och 

förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra 

verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 

fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska 

uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt 

ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad 

inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras 

vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska 

genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen 

sammanställs i en rapport och behandlas vid varje 

nämndssammanträde.  

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 

följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 

gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 

(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),  

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 

årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december.  

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en 

ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt 

av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från 

nämnderna. Ekonomirapporten som här redovisas har inte 
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behandlats i respektive nämnd utan utgår ifrån förvaltningarnas 

senaste prognoser som lämnats den 8 juni. Prognosen avseende 

skatter, bidrag och övrig finansförvaltning står 

kommunstyrelseförvaltningen för.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 138 KS 222/2021-042 

Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsens stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsredovisningar för år 2020 för stiftelser förvaltade av 

kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till för 

ändamålet utsedd revisor.  

2. Ärendet redovisas efter genomförd revision till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat årsredovisning för år 

2020 för kommunstyrelsens stiftelser;  

• Samfond 1 – Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för 

allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål,  

• Samfond 2 – Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för 

barn- och ungdomsvårdande verksamhet samt  

• Stiftelsen Bergmansfonden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten  
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§ 139 KS 352/2020-046 

Ansökan hos Länsstyrelsen avseende kommunens 
stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen att 

förbruka kapitalet i Samfond 1, 3, 5, och 6. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen att 

för Bergmansfonden tillämpa Stiftelselagens anvisningar om 

godtagbar placering enl 2 Kap 4 §. 

Sammanfattning 

Arboga kommun är förvaltare av sju stycken anknutna stiftelser. Av 

dessa är fyra stycken att betrakta som mindre med ett stiftelsekapital 

mellan 150 000 – 650 000 kronor.  

Kammarkollegiet beviljade permutation den 20 april 1979 varvid 91 

stycken stiftelser permuterades till 6 stycken så kallade Samfonder. 

Av dessa önskar nu förvaltaren Arboga kommun enligt 6 Kap 5 § SL 

förbruka kapitalet till de angivna ändamålen. Dessa är äldre än 20 år 

och har inte bedrivit verksamhet under de 5 senaste åren, beroende 

på att stiftelsernas intäkter inte täckt dess kostnader. 

Vidare är kommunen förvaltare av Stiftelsen Bergmansfonden, org 

nr 878500 - 7140. Stiftelsens förordnande är ett testamente från 1964-

06-01 där det framgår syfte och verksamhet för stiftelsen samt att 

tillgångarna vid tidpunkten för bildandet utgjordes av 450 stycken 

Stora Kopparberg Bergslags AB – aktier som enligt förordnandet inte 

fick avyttras eller försäljas. Under årens lopp har dessa aktier 

avyttrats och förmögenheten är för närvarande placerade i enskilda 

aktier, huvudsakligen SKF B samt ABB. Kommunen önskar tillämpa 

Stiftelselagens anvisningar om godtagbar placering enl 2 Kap 4 §. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Ekonomi 
Akten  
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§ 140 KS 120/2020-106 

Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

En lägesrapport om kommunens arbete med anledning av 

coronaviruset lämnas. En lägesrapport lämnas vid sammanträden 

med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 141 KS 144/2020-006 

Hantering av kommunstyrelsens sammanträden med 
anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

distansarbete gäller så ska med anledning av coronaviruset, 

covid-19 digitala sammanträden förordas och genomföras 

med samtliga ledamöter och ersättare. 

2. Vid fysiska sammanträden med kommunstyrelsen begränsas 

under samma tid antalet ledamöter till sju, fyra ledamöter från 

majoriteten P7, två från S och en från SD. Inga ersättare 

närvarar om de inte tjänstgör. 

3. Övriga nämnder föreslås tillämpa samma hantering.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 enligt 

ordförandens förslag att återigen begränsa antalet närvarande vid 

sammanträden med anledning av coronaviruset. Antalet närvarande 

ledamöter föreslås begränsas till det lägsta antal som är möjligt för 

att styrelsen fortfarande ska vara beslutsmässig vilket är när fler än 

hälften av ledamöterna är närvarande (KL 6 kap § 27). För 

kommunstyrelsen innebär detta att sju ledamöter måste vara 

närvarande. Fördelningen föreslås till 4 ledamöter för majoriteten P7, 

två ledamöter för S och en ledamot för SD. Ersättare ska inte närvara 

om de inte tjänstgör.  

Digitala sammanträden har genomförts med kommunstyrelsens 

arbetsutskott sedan den 9 februari och med kommunstyrelsen sedan 

den 23 februari och kommunstyrelsen beslutade den 30 mars att fram 

till sommaren 2021 så ska med anledning av coronaviruset, covid-19 

digitala sammanträden förordas och genomföras med samtliga 

ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu att så länge 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete gäller 

så ska med anledning av pandemiläget digitala sammanträden 

förordas och genomföras med samtliga ledamöter och ersättare. 
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Coronaledningsgruppen i Arboga har beslutat att rekommendera 

distansarbete för de som har möjlighet fram till den 30 september. 

Om fysiska sammanträden behöver genomföras ska det ske med 

begränsat antal ledamöter enligt tidigare beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 142 KS 147/2021-048 

Arboga kommuns representant i Västra Mälardalen i 
samverkan, VIS AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören utses till Arboga kommuns representant i 

Västra Mälardalen i Samverkan AB, VIS AB:s styrelse. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2021 att Arboga ska 

medverka i och delta både personellt och ekonomiskt i det 

samverkansprojekt och bolag som föreslagits av Västra Mälardalen i 

Samverkan (VIS) och där Sparbanken i Västra Mälardalen 

tillsammans med övrigt näringsliv satsat väldigt stora pengar och 

personella resurser tillsammans med kommunerna Kungsör, Arboga 

och Köping.  

Respektive kommun har fått möjlighet att utse en representant i den 

styrelse som ska ta fram handlingsplaner och driva åtgärder framåt 

så att de pengar som satsas verkligen växlas upp och leder till större 

och förbättrade insatser. 

Initiativtagarna till VIS AB för detta projekt har efter att 

kommunstyrelsen fattat sitt beslut framfört önskemål om att 

respektive kommun utser kommundirektörerna/chef till denna post 

då de vill se en operativ styrelse som är oberoende av kommande val 

för att representationen ska bestå.  

Arboga kommun föreslås att fatta motsvarande beslut 

som Kungsör och Köping. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalen i Samverkan 
Akten  
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§ 143 KS 251/2021-105 

Kommunlördag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över 

arrangemangets upplägg och innehåll. 

Sammanfattning 

Arrangemanget kommunlördag har tidigare genomförts vartannat år 

och är ett sätt att marknadsföra kommunens verksamheter. Deltar 

gör förvaltningar, kommunalförbund och helägda bolag. 

Kommunstyrelsens presidium och samtliga nämndsordförande bör 

finnas på plats för information och dialog med besökarna 

Kostnader för arrangemanget är annonsering och förtäring för ca 10 

000 kronor som belastar kommunstyrelseförvaltningen och en 

lönekostnad för personalen som arbetar på lördagen på ca 80 000 

kronor som belastar deltagande verksamheter. Beräkningen grundar 

sig på att ca 20 personer arbetar.  

Kommunlördagen år 2019 ställdes in med anledning av det 

ekonomiska läget i Arboga kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att någon kommunlördag 

inte ska planeras för år 2021 med anledning av pågående pandemi 

och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

Arrangemanget har genomförts under ett antal år och det finns inför 

kommande år behov av att se över arrangemangets upplägg och 

innehåll.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 144 KS 35/2021-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2021-06-22 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

209/2021 Remiss av promemoria 

Ordning och reda på 

avfallet 

2021-01-29 In Regeringskansliet 

Miljödepartementet 

104/2021 Minnesanteckningar 

näringslivsrådet 2021-

04-23 

2021-04-30 Upp Näringslivsrådet 

271/2021 Lokalt kollektivavtal 

förhandlingsordning 

löneöversyn för Arboga 

kommun under 

avtalsperioden 1 maj 

2020 - 31 mars 2024. 

2021-04-30 Upp   

62/2020 Lokalt kollektivavtal - 

Årsarbetstidsavtal för 

administrativ personal 

inom Vision och 

Akademikerförbundet 

SSR gällande från och 

med 2021-05-01. 

2021-04-30 Upp   

229/2021 Ett Sverige som håller 

ihop - Regeringens 

insatser för minskad 

segregation och goda 

livschanser för alla 

2021-05-06 In Regeringskansliet 
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209/2021 Arboga Kommuns 

yttrande i ärende 

M2021/00207 

2021-05-17 Ut Regeringskansliet 

Miljödepartementet 

- Protokoll 2021-05-15 

förbundsdirektionen 

Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

2021-05-28 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
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§ 145 KS 89/2021-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-06-22 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

§ 25 Köpekontrakt Tåby 6:5 G5 SAM 2021-03-29 69/2021 

§ 26 Köpekontrakt Trias 1 G5 SAM 2021-04-19 423/2019 

§ 27 Köp av fastighet Eriksholm 1 

och Norra Skogen 1:54 
B11 KSO 2021-05-10 234/2021 

§ 28 Tilldelningsbeslut Konsult 

för lantmäteritjänster, 

exploateringstjänster 

F3 KD 2021-05-18 249/2021 

§ 29 Instruktion till röstombud 

vid Coompanions årsstämma 

2021 

B11 KSO 2021-05-26 263/2021 

§ 30 Tilldelningsbeslut gällande 

besiktning av lyftanordningar, 

tryckbärande anordningar och 

tryckkärl 2021. Kiwa Inspecta AB 

F3 KD 2021-05-27 269/2021 

§ 31 Undertecknat avtal för 

kuvert och brevpåsar, Lyreco 

Sverige AB 

F4 KD 2021-06-04 160/2021 

§ 32 Undertecknat avtal konsult 

för lantmäteritjänster-

exploateringstjänster 

F4 KD 2021-06-13 249/2021 

§ 33 Delegationsbeslut tf 

kommundirektör v 28-31 
D4 KD 2021-06-17  89/2021 
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Delegater 

KSO – Kommunstyrelsen ordförande 

KD – Kommundirektör 

SAM - Samhällsbyggnadschef 


