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§ 55  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Utgår 

− Återremiss - Svar på medborgarförslag om låsbara cykelboxar 

vid Arboga station. 

− Återremiss - Svar på medborgarförslag om låsbara cykelförråd 

för pendlarcyklar vid stationen.  



  
PROTOKOLL 5 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 KS 155/2020-020 

Information om medarbetarenkäten 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Hösten 2019 genomfördes Arboga kommuns medarbetarenkät av 

företaget esMaker. Frågeområdena bestod av mål och uppdrag, 

kompetens och utveckling, information, medarbetarskap, 

arbetsgemenskap, ledarskap, medarbetarsamtal och lön, samt hälsa 

och arbetsmiljö. Kommunens totala svarsfrekvens blev 73 %. 

Kommunstyrelsens medarbetarenkät delades in i två olika 

svarsrapporter;  

• En med namnet Kommunstyrelseförvaltningen och 

innefattade ekonomi, HR, Näringsliv och turism, kansli och 

kommunikation och utveckling 

• En med namnet Kommunstyrelse-Samhällsbyggnad och 

innefattade driftgrupp, kost, lokalvård, park och fritid, 

projektgrupp, samhällsbyggnad och VA.  

Kommunstyrelseförvaltningens försvarsfrekvens blev 75% och 

Kommunstyrelse-Samhällsbyggnads 65%. 

Analysen av resultatet visar att området ”mål och uppdrag” har 

sämre resultat jämfört med resultatet för Arboga kommun. Utifrån 

detta har ledningsgruppen beslutat är att det är ”mål och uppdrag” 

som ska arbetas vidare med under 2020. Första steget är att 

ledningsgruppen arbetar fram strategier för att uppnå nämndens och 

kommunfullmäktiges mål. Därefter fortsätter arbetet tillsammans 

med medarbetarna med att arbeta vidare med mål och uppdrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 57 KS 120/2020-106 

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar en lägesrapport kring arbetet som sker i 

krisledningsgrupp och stab med anledning av coronaviruset, Covid-

19. En lägesrapport kommer att lämnas vid sammanträden med 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 58 KS 139/2020-106 

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet med 
anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gymnasieelever från Arboga erbjuds lunch för avhämtning 

hos lokala restauranger. 

2. Kostnaden som maximalt kan uppgå till 1 087 500 kronor för 

perioden fram till terminsslutet får täckas med 250 000 kronor 

ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kostnaden som maximalt kan uppgå till 1 087 500 kronor för 

perioden fram till terminsslutet får täckas med 837 500 kronor 

ur kommunfullmäktige anslag för oförutsedda behov. 

Sammanfattning 

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera 

näringar hårt i Arboga. Många verksamheter, inte minst inom 

besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga 

intäktsbortfall. Arboga vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa 

lättnader för det lokala näringslivet.  

Lokalhyra 

Hyresrabatter för verksamhetslokaler i kommunens fastighetsbolag. 

Lättnaderna består av en hyresrabatt med 50 procent under 3 

månader från och med den 1 april. 

Rabatten gäller för små och medelstora företag inom sektorer som 

sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. 

Det gäller både ABO och Kommun Fastigheter I Arboga (KFIA). 

Avgifter 

Lättnaderna består av möjlighet till uppskov av inbetalning för ett 

antal avgifter för bland annat vatten och avlopp. 
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Tillsyn 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund senarelägger alla årliga 

tillsynsavgifter. Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

senarelägger även tillsynsärenden som inte är kritiska samt förlänger 

tidsfristen då det är möjligt. 

Uteserveringar 

Restauranger och caféer som ansöker om polistillstånd för 

uteservering kan välja att öppna sin uteservering tidigare. 

Bord och stolar är också utställda för restauranggäster som vill sitta 

utomhus på någon av restaurangerna vid Stora torget. 

Kortare betalningstider 

I normala fall gäller att Arboga kommun betalar sina fakturor inom 

30 dagar. Vid förfrågan kan denna betalningstid kortas ned för att 

stärka det lokala näringslivets kassaflöde och likviditet. 

En fortsatt hög servicenivå 

Näringslivsenheten fortsätter som vanligt och med hög beredskap 

för att ge stöd i alla de frågeställningar som näringslivet har med 

anledning av situationen. 

Skollunch från lokala restauranger till gymnasieelever 

Med anledning av regeringens rekommendationer är 

Vasagymnasiets lokaler tillfälligt stängda för undervisning och 

eleverna får i stället distansundervisning. Önskemål finns att trots 

distansutbildning erbjuda gymnasieeleverna lunch. Kommunens 

kostenhet kan tillhandahålla dessa luncher men kommunen kan 

även köpa dem från lokala restauranger. Köp av gymnasieluncher 

blir då en del i kommunens satsningar för att stödja det lokala 

näringslivet.  

Tidsperiod  

Start efter påsklovet och beräknas pågå under den perioden med 

distansundervisning genomförs dock längst till skolavslutningen i 

juni-2020. 
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Förfrågan till lokala restauranger  

Alla företag registrerade som café eller restaurang kommer få 

erbjudande att delta från näringslivsenheten. De ska då fylla i ett 

webformulär med sina faktureringsuppgifter samt intyga att de 

håller sig till villkoren.  

• Två lunchalternativ varav ett vegetariskt.  

• Lunchpaket förpackat för avhämtning 

• Lunchen ska serveras mellan 11.00 och 13.00 

• Kostnaden för lunch ska vara 65 kr.  

Lunch via QR-kod 

Eleven får en QR-kod skickad i e-posten en gång i veckan. Denna 

kod gäller för fem tillfällen och visas upp på en ansluten restaurang 

som läser av och noterar en lunch. Kommunen kan parallellt 

verifiera genom att logga in i ett backoffice-system. Lösningen är 

utvecklad av Optidev i Borås och används av ett flertal kommuner, 

bland andra Borås, Bromölla och Filipstad. 

I Köping beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2020 

att använda lunch via QR-kod. Ullvigymnasiet erbjuder lunchlådor 

för avhämtning under en övergångsperiod. 

Beräknad kostnad 

• 7000 kr i utvecklingskostnad + 1 kr/lunch. 

• Antal elever: ca 550  

• Ersättning till levererande restaurang: 65 kr per lunch 

inklusive moms.  

• Maxkostnad/vecka: 550 elever x (65+1) x 5=181 500 kr 

• Totalt 8 veckor  

• Samtliga elever 100%     ca 1 450 000 kr inkl. moms 

• Vid 75 % utnyttjande ca 1 087 500 kr inkl. moms 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Gymnasieelever från Arboga erbjuds lunch för avhämtning 

hos lokala restauranger enligt Optidevs lösning med QR-kod. 
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2. Kostnaden som maximalt kan uppgå till 1 087 500 kronor för 

perioden fram till terminsslutet får täckas med 250 000 kronor 

ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Kostnaden som maximalt kan uppgå till 1 087 500 kronor för 

perioden fram till terminsslutet får täckas med 837 500 kronor 

ur kommunfullmäktige anslag för oförutsedda behov. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar ändring av beslutspunkt ett till 

– Gymnasieelever från Arboga erbjuds lunch för avhämtning hos 

lokala restauranger. 

Andreas Silversten (S) yrkar, med stöd av Anders Cargerman (L) och 

Jonas Stenzelius (KD), bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

Anders Röhfors (M) ändringsyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Anders Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Näringsliv och turism 
Ekonomi 
Akten 
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§ 59 KS 450/2018-003 

Redovisning av det interna kontrollarbetet 2019 
Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2019 

godkänns. 

2. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern kontroll 

samt tillämpningsanvisningar.  

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig 

grad av säkerhet säkerställa att nedanstående mål nås. 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 

mera  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 

finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger ett ansvar för att en 

intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att tillse 

att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 

Förvaltningsövergripande anvisningar och regler ska upprättas. 

Enligt reglementet ansvarar styrelsen och nämnderna för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen och nämnderna 

ska årligen i januari månad upprätta en plan för den interna 

kontrollen under det kommande året. Denna plan ska sedan följas 

upp i samband med upprättande av årsredovisningen.  

Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders 

internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska 
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utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 

fall förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma 

om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig 

och säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till 

kommunfullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen och nämnderna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och 

nämndernas planer och uppföljningar för år 2019. I bilagor redovisas 

styrelsens och nämndernas interna kontrollarbete år 2019. 

Kommunstyrelsens samlade utvärdering 

Kommunstyrelsens roll i det interna kontrollarbetet är att utvärdera 

och att initiera förbättringar, när så behövs, inom hela kommunen.  

Utifrån en riskbedömning har kommunstyrelsen beslutat att 

säkerställa att rutin för utlämnande av registerutdrag följs och inköp 

enligt upphandlande avtal följs för samtliga nämnder och 

kommunstyrelseförvaltningen under år 2019.  

Kommunstyrelsen har även gett nämnderna och kommunstyrelse-

förvaltningen i uppdrag att inarbeta kontroll av arvoden, delegering, 

offentlighetsprincipen och att registerförteckning enligt GDPR finns 

upprättad i sina interna kontrollplaner för år 2019. 

Intern kontroll och granskning av processer, rutiner och system 

pågår fortlöpande i verksamheterna. Under 2019 har ett projekt 

genomförts för att förbättra arbetssättet gällande arbetet runt intern 

kontroll. 

En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att 

kontroller har utförts under år 2019 utifrån styrelsens och 

nämndernas antagna interna kontrollplaner. Nämnderna och 

styrelsen rapporterar att det finns vissa avvikelser men att arbete 

pågår för att komma till rätta med avvikelserna. 

__________ 
 
Skickas till: Barn- och utbildningsnämnden, Fritids- och 
kulturnämnden, Socialnämnden, Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten 
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§ 60 KS 521/2019-041 

Årsredovisning 2019 Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2019 för Arboga 

kommun och överlämnar denna till revisorerna för 

granskning. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

1. Årets balanskravsresultat 2019, +15,5 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2019, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott. 

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 

årsredovisning för Arboga kommun 2019. Årsredovisningen 

innehåller en övergripande information om den verksamhet som 

bedrivits under 2019. Den innehåller också information om 

kommunens ekonomiska resultat och ställning. 

Kommunens eget kapital ökade under 2019 med 19,8 miljoner kronor 

och uppgick till 355 miljoner kronor balansdagen. Budgeterat 

överskott år 2019 var 8,4 miljoner kronor och således blev det en 

positiv avvikelse mot budget med 11,4 miljoner 

kronor.  Nämnderna/styrelsen redovisar för 2019 ett ekonomiskt 

underskott med 14 miljoner kronor i den skattefinansierade 

verksamheten (29 miljoner kronor år 2018). Den taxefinansierade 

verksamheten Vatten och Avlopps resultat visar ett underskott på 3,4 

miljoner kronor.  

Avstämningen mot det lagreglerade balanskravet visar att 

kommunens balanskravsresultat uppfyller detta. Årets balanskravs-

resultat uppgår till 15,5 miljoner kronor.  



  
PROTOKOLL 14 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Mer om kommunens verksamhet, måluppfyllelse, ekonomiska 

resultat och ställning finns i bifogad Årsredovisning 2019 och 

Analysrapport 2019. Analysrapporten innehåller analys av 

sambanden mellan utförda åtgärder och uppnådda resultat samt 

anger förbättringsåtgärder inför planeringen framåt. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2019 för Arboga 

kommun och överlämnar denna till revisorerna för 

granskning. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

1. Årets balanskravsresultat 2019, +15,5 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2019, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott. 

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2019 godkänns. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna + KPMG 
Akten 
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§ 61 KS 55/2020-042 

Kompletteringsbudget 2020 Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2020 beslutas om 

totalt 29 691 tkr fördelat på kommunstyrelsen 26 188 tkr, 

fritids- och kulturnämnden 2 937 tkr och socialnämnden 566 

tkr. Skillnaden mot nämndernas och styrelsens begäran är att 

projektet Åbrinken etapp 3 Krakaborg utgår. 

2. Investeringsram år 2020 under kommunfullmäktige på tio 

miljoner kronor avseende markförvärv flyttas till 

kommunstyrelsen. 

3. Begäran från socialnämnden att tidigarelägga inköp av 

inventarier till äldreboendet Åspegeln med tre miljoner 

kronor år 2020 godkänns.  

4. Arboga Vatten och Avlopp AB:s begäran om att utöka 

investeringsramen med fyra miljoner kronor år 2020 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Strategisk- och ekonomisk plan 2020-2022 kan nämnderna och 

styrelsen begära en kompletteringsbudget för investeringar som inte 

slutförts under 2019. Kompletteringsbudget medges endast för de 

investeringar som inte hunnit slutföras under 2019. Syftet är att få en 

politisk påsyn om överföring av medel ska ske. 

Av budgeterade 132,4 miljoner kronor är 82 miljoner, cirka 62 

procent, förbrukat under 2019. För år 2020 är det beslutat om 

investeringsram på 107,2 miljoner kronor. Med anledning av graden 

av genomförande under 2019 bör hänsyn tas till 

genomförandekapaciteten när investeringsramar för 2021 ska 

behandlas. Detta för att få en förbättrad budgetföljsamhet.  

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2020. Barn- 

och utbildningsnämnden har inte begärt någon 
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kompletteringsbudget. Verksamheten Vatten och Avlopp är från och 

med 2020 bolagiserad. Bolaget vill av kommunfullmäktige ha ett 

godkännande om att utöka investeringsramen 2020 med fyra 

miljoner kronor. 

Totala budgeterade investeringar 2019 uppgick till 132 416 tkr 

(inklusive Vatten och Avlopp). Redovisat utfall blev 82 025 tkr vilket 

innebar ett överskott på 50 391 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 

44 089 tkr. Dessutom finns begäran från socialnämnden att 

tidigarelägga inköp av inventarier till äldreboendet Åspegeln med 

tre miljoner kronor. I investeringsramen som är beslutad av 

kommunfullmäktige så är denna upptagen år 2021, inköpen kommer 

att ske under senare delen av 2020. Som ovan framgår vill även 

Arboga Vatten och Avlopp ha godkänt att utöka investeringsramen 

med fyra miljoner kronor.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2020 beslutas om 

totalt 44 089 tkr fördelat på kommunstyrelsen 40 586 tkr, 

fritids- och kulturnämnden 2 937 tkr och socialnämnden 566 

tkr. 

2. Investeringsram år 2020 under kommunfullmäktige på tio 

miljoner kronor avseende markförvärv flyttas till 

kommunstyrelsen. 

3. Begäran från socialnämnden att tidigarelägga inköp av 

inventarier till äldreboendet Åspegeln med tre miljoner 

kronor år 2020 godkänns.  

4. Arboga Vatten och Avlopp AB:s begäran om att utöka 

investeringsramen med fyra miljoner kronor år 2020 

godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar ändring av beslutspunkt ett till – 

Kompletteringsbudget för investeringar år 2020 beslutas om totalt 29 

691 tkr fördelat på kommunstyrelsen 26 188 tkr, fritids- och 

kulturnämnden 2 937 tkr och socialnämnden 566 tkr. Skillnaden mot 
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nämndernas och styrelsens begäran är att projektet Åbrinken etapp 3 

Krakaborg utgår. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med 

Anders Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 62 KS 57/2019-041 

Revidering av strategisk och ekonomisk plan 2020-
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Mätning 3:1 kompletteras med följande målvärde - För år 2020 

kommer det att finnas ett utfall av energianvändningen i 

kommunens fastigheter. Utfallet av mätningen blir årets 

mätvärde och underlag för beräkning av målvärdet för år 

2021. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare föreslagit kommunfullmäktige 

att besluta om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020–2022, 

komplettering av målvärdet för mätning 3:1, energianvändning i 

kommunens fastigheter. Beslutet skulle ha fattats i januari 2020 i 

samband med återrapportering av styrelsen och nämndernas mål till 

kommunfullmäktige. Underlag till beslut färdigställdes inte och 

kompletteringen tas nu upp för beslut.  

Målvärde saknas för mätning 3:1 energianvändning i kommunens 

fastigheter, inom mål 3, Arboga är klimatsmart (sid 12 i Strategisk 

och ekonomisk plan 2020–2022). 

Kommunfastigheter i Arboga AB, KFIA, ansvarar för att genomföra 

mätningen och redovisning av resultat. Kommunfastigheter i Arboga 

arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska energianvändningen 

i relevanta fastigheter.   

För år 2020 kommer det att finnas ett utfall av energianvändningen i 

kommunens fastigheter. Utfallet av mätningen blir årets mätvärde 

och underlag för beräkning av målvärdet för år 2021. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 
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1. Komplettering av målvärdet för mätning 3:1, 

energianvändning i kommunens fastigheter. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att beslutspunkt ett ändras till – Mätning 

3:1 kompletteras med följande målvärde - För år 2020 kommer det att 

finnas ett utfall av energianvändningen i kommunens fastigheter. 

Utfallet av mätningen blir årets mätvärde och underlag för beräkning 

av målvärdet för år 2021. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med 

Anders Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 63 KS 69/2020-041 

Kommunstyrelsens underlag till strategisk och 
ekonomisk plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras och godkänns som underlag till 

Strategisk- och ekonomisk plan 2021-2023. 

Sammanfattning 

Nämndernas/styrelsens underlag till Strategisk- och Ekonomisk 

plan (SEP) inlämnas senast den 24 april till Ekonomienheten för 

sammanställning inför budgetberedningen den 5 maj. Underlagen 

ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå som tas 

av kommunfullmäktige den 10 september 2020. 

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens 

nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av 

nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Förslag till 

effektivisering och ransonering inklusive analys av konsekvenser tas 

fram för att nå ekonomisk balans. Analysen ska även innehålla 

nämndens investeringsbehov de kommande tre åren och dess 

konsekvenser på driftkostnaderna.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-

organ. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ansvarar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som bedrivs i 

företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, 

omvärldsbevakning och utvecklingsarbete samt kontakter med 

externa myndigheter och organisationer. Till kommunstyrelse-

förvaltningen hör enheterna kansli, HR, ekonomi, näringsliv och 

turism, kost samt samhällsbyggnad. Dessutom finns 

kommundirektör inklusive kommunikation och utveckling inom 

enheten. 

Arboga liksom de flesta andra kommuner befinner sig i en ansträngd 

ekonomisk situation samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. 



  
PROTOKOLL 21 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, 

utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren. En god 

ekonomisk hushållning ställer krav på att kommunen har en 

långsiktighet i sin planering.  

I styrelsens nuläge och framtid lyfts arbetet med översikts- och 

boendeplanering, befolkningsprognoser och 

lokalförsörjningsplanering fram som viktiga redskap för de 

utmaningar som befolkningsförändringar ger. Vidare vikten av 

kommunikation, medborgardialog, samverkan, 

kompetensförsörjning, digitalisering, resursfördelningsmodeller, 

beslutsstöd, besöksnäring, näringslivsfrågor och tillgång till 

markområden. 

Den ekonomiska avstämningen visar att det för år 2021 måste ske en 

ramförstärkning till samhällsbyggnadsenheten med anledning av 

myndighetskrav, förstudie ny tipp, redovisningsprinciper och 

ambitionsnivå. Förutom avvikelsen på samhällsbyggnadsenheten 

ska styrelsen kunna effektivisera motsvarande 1,5 procent som 

inkluderas i den preliminära ramen. Förslag till effektiviseringar/ 

ransoneringar och dess konsekvenser beskrivs i särskilt avsnitt. 

Det finns ett investeringsbehov för år 2021 på 66,7 miljoner kronor, år 

2022 på 78,9 miljoner kronor och för år 2023 71,6 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 64 KS 426/2019-600 

Organisationsöversyn om den framtida 
skolorganisationen i Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Som inriktningsbeslut för skolorganisationen beslutas enligt 

förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan. 

2. Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andres Silverstens 

(S) yrkande och inkommer med skriftlig reservation, se sist i 

paragrafen. 

Martin Nyqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget 

avslagsyrkande och inkommer med skriftlig reservation, se sist i 

paragrafen. 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen fick i mars 2019 i uppdrag att 

utreda framtida organisation för skolor och förskolor inom 

nämndens ansvarsområde. Arboga kommun växer och antalet barn, 

elever och studeranden i nämndens verksamheter fortsätter att öka. 

En ökande befolkning ställer krav på ändamålsmässiga och moderna 

lokaler för kommunens olika verksamheter. Kommunens 

underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga 

fastighetsbeståndet är i ett omfattande underhålls- och 

renoveringsbehov. 

En översyn av organisationen är därför nödvändig för att fastställa 

att förvaltningen har en för ändamålet effektiv organisation gällande 

såväl lokaler som personal med budget i balans.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2019, § 

49 att utredningens förslag 1-3 för grundskolan och 1-2 för förskolan 

utreds vidare och får återkomma till kommande sammanträde med 
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barn- och utbildningsnämnden. Komplettering ska göras med 

underlag för att kunna göra kommungemensamma 

ställningstaganden med anledning av de olika alternativen. 

Nedläggning av Medåkers skola är en del av samtliga tre förslag i 

utredningen ska genomföras. Nybyggnationen av Gäddgårdsskolan 

är en del av samtliga tre förslag i utredningen ska genomföras. 

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i samtliga 

punkter. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 71 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt förslag l för förskolan 

och förslag 3 för grundskolan, som ett inriktningsbeslut för 

skolorganisationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019, § 135 efter ett 

folkinitiativ att en rådgivande kommunal folkomröstning om att 

behålla Medåkers skola som en kommunal skola skulle hållas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 att skjuta upp 

folkomröstningen med anledning av pågående coronavirus, covid-

19. Något nytt datum har inte fastställts, men det kan troligen inte bli 

aktuellt förrän tidigast under hösten 2020. När folkomröstningen ska 

genomföras ska kommunfullmäktige återigen fatta beslut om detta 

och samråd ska ske med valmyndigheten om lämplig tidpunkt 

senast tre månader innan folkomröstningen planeras genomföras.  

Om tidsplan för arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan och 

strategisk och ekonomisk plan för 2021 - 2023 ska kunna hållas så 

behöver inriktningsbeslutet för skolorganisationen behandlas vid 

kommunfullmäktige i april. Ärendet har avvaktat den rådgivande 

folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola i Medåkers 

skola och den framtida skolorganisationen som planerades till den 29 

mars.  

Arbetsutskottet beslutade den 31 mars 2020 att inför behandlingen 

av ärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ge 

kommundirektören i uppdrag att förtydliga beslutsunderlaget med 

prioriteringsordning av föreslagna ny- och ombyggnationer och 

övriga förändringar som redovisas nedan. 
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Perioden 2020 – 2025 Genomförande: 

• Medåkers skola avveckling  

• Ny skola för att ersätta Gäddgårdsskolan  

• Ny förskola på Västergården 2  

Perioden 2025 – 2030 Projektering/planering:  

• Ny förskola Götlunda ersätter befintliga moduler  

• Laduback utbyggnad 

• Nybyholmsskolan avveckling 

Förskolan förslag 1 

Norr Söder 

Norrgården 85 platser Skogsgläntan 175 platser 

Västergården 100 platser Bofinken 30 platser 

Ny förskola på norr 

Västergården 2 

Hällbacken 100 platser 

Ny förskola i Götlunda  

(alternativt förskola i Götlunda 

skolas lokaler) 65 platser 

Ny förskola 100 platser Sörgården 85 platser 

  Biet 35 platser 

  

Grundskolan förslag 3 

Norr Söder 

Götlunda skola, 1 parallell 

Åk f-6 

Brattbergsskolan åk f-3 

2 paralleller 

Ladubacksskolan 3 paralleller 

åk f-6 (inklusive elever från 

Medåkers skolas och 

Nybyholmsskolans 

upptagningsområden) 

Gäddgårdsskolan 

åk f-3:  2 paralleller  

åk 4-6: 5 paralleller 
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Stureskolan åk 7-9 

4 paralleller 

Gäddgårdsskolan åk 7-9 

5 paralleller 

  Grundsärskolan 1-9 

(Gäddgårdsskolan) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Som inriktningsbeslut för skolorganisationen beslutas enligt 

förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan. 

2. Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar att beslut om Medåkers skola och den 

nya skolorganisationen inte ska tas innan den rådgivande 

folkomröstningen har hållits. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till 

beslut. 

Jonna Lindman (M) och Anders Cargerman (L) 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. 

Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna lämnar in följande reservation: 

Den 28 november -19 tog kommunfullmäktige beslut om att en 

rådgörande folkomröstning skulle hållas. Folkomröstningen skulle ta 

ställning till om det ska finnas en kommunal skola i Medåker eller 

inte. Pga. rådande omständigheter med Covid -19 så valde 

kommunfullmäktige att skjuta upp omröstningen och gav 
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valnämnden i uppgift att komma med ett nytt datum då 

folkomröstningen kunde genomföras utan risk för smittspridning. 

Det Majoriteten nu gör är att utan folkomröstning gå vidare med 

förslaget att lägga ner Medåkers skola. Det är både omoraliskt och 

odemokratiskt att göra detta. Kommunfullmäktige har beslutat att 

folkomröstning ska hållas och genom att ta detta beslut nu så gör P7 

folkomröstningen värdelös. 

Arboga kommun behöver avvakta och respektera resultatet av 

folkomröstningen innan beslut kan tas i frågan om den kommunala 

skolan i Medåker. Att nedläggningen dessutom ska genomföras på 

44 dagar visar bara hur bråttom P7 har i frågan. 

I övriga Sverige så råder det ”borgfred” och politiska strider läggs åt 

sidan under rådande kris. I Arboga tar majoriteten tillfället i akt och 

väljer att ignorera ett folkinitiativ och lägger ner en byskola. 

Folkinitiativet samlade över 20% av Arbogabornas underskrifter på 1 

vecka. Vi är övertygad om att nedläggning av skolan i Medåker inte 

är Arbogabornas vilja. Vi måste utveckla landsbygden och göra det 

attraktivt att bosätta sig i Arboga. 

Socialdemokraterna i Arboga yrkar att den rådgörande 

folkomröstningen hålls innan beslut om skolorganisationen tas. 

Sverigedemokraterna lämnar in följande reservation: 

Inriktningsbeslutet för skolorganisationen har många brister och är 

inte tillräckligt genomarbetad där bl.a. alternativet EN ny 

högstadieskola för alla elever i Arboga är utredd. 

Vi motsätter oss också beslutet om nedläggning av Medåkers skola 

dels på grund av att skolan inte borde läggas ned, och dels på grund 

av att den folkomröstning som skulle vara rådgivande i frågan, har 

ställts in. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



  
PROTOKOLL 27 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

§ 65 KS 64/2020-106 

Remissvar till Skolinspektionen gällande ansökan från 
Medåkers Friskola Ekonomisk Förening om 
nyetablering av fristående skola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen instämmer i barn- och 

utbildningsnämndens yttrande som sammanfattningsvis 

bedömer att etableringen av en fristående skola skulle 

medföra betydande pedagogiska, ekonomiska och 

organisatoriska negativa konsekvenser för de kommunala 

grundskolorna. 

2. Barn- och utbildningsnämndens yttrande bifogas i sin helhet i 

kommunens svar till Skolinspektionen. 

Reservation 

Martin Nyqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget 

avslagsyrkande och lämnar in en skriftlig reservation, se sist i 

paragrafen. 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Medåkers Friskola Ekonomisk Förening har ansökt hos 

Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en etablering 

av fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Medåkers 

Friskola fr.o.m. läsåret 2021/22. När en sådan ansökan kommit in till 

Skolinspektionen ges kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan 

i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen, den 

kommunala verksamheten. I yttrandet bör det finnas 

konsekvensbeskrivningar där det framgår vilka ekonomiska, 
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organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt.  

Yttrandet ska också bifoga en befolkningsprognos för elever i 

kommunen för minst 5 år men helst 10 år, en karta för placeringen av 

samtliga skolor i kommunen samt en sammanställning av samtliga 

grundskolor i kommunen med redovisning av årskurser och 

elevantal per årskurs i varje skola.  

Skolinspektionen kom in med remissen till kommunen den 17 

februari 2020 och vill ha kommunens yttrande senast den 24 aprl. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 7 april 2020 

§ 21 och föreslår kommunstyrelsen att anta barn- och 

utbildningsnämndens yttrande och översända det till 

Skolinspektionens tillståndsenhet. 

Av yttrandet framgår bland annat att nämnden har stora utmaningar 

att bedriva verksamheten med en ekonomi i balans varför en 

skolutredning genomfördes under 2019. Syftet var att utreda hur 

kommunen ska kunna erbjuda en god och likvärdig utbildning till 

alla barn och ungdomar i Arboga utifrån de ekonomiska 

förutsättningar som råder. Utredningen resulterade i att barn- och 

utbildningsnämnden beslutade 2019-12-11 föreslå kommunstyrelsen 

att besluta om ny skolstruktur. Förslaget innebar bland annat att 

Medåkers skola föreslogs läggas ner inför höstterminsstarten 2020. 

Kommunstyrelsen har ännu inte behandlat ärendet utan det planeras 

att göras parallellt med att detta remissvar behandlas.  

Beslutet om en ny skolorganisation innebär att den kommunala 

skolorganisationen skulle gå från 7 till 5 skolenheter samt att 

stadieindelningen förändras på skolenheterna.  

Organisering i färre och större skolenheter ger stöd för det som 

framkommer i forskningen om framgångsrika skolor.  

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver vidare att syftet med 

beslutet om en ny skolstruktur för den kommunala grundskolan är 

sammanfattningsvis att skapa en mer effektiv skolorganisation med 

ökad pedagogisk och ekonomisk bärkraft genom att frigöra resurser 

och koncentrera dem vid färre skolenheter. Detta förväntas gynna 



  
PROTOKOLL 29 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

elevernas lärmiljö och samtidigt öka likvärdigheten mellan skolorna. 

Detta försvåras väsentligt om tillstånd för en friskola i Medåker 

beviljas. 

Det kan samtidigt konstateras att grundskolan i Arboga kommun i 

dagsläget är tydligt segregerad vad gäller elevernas 

socioekonomiska bakgrund och andelen elever med utländsk 

bakgrund. Etableringen av en fristående skola i Medåker skulle 

motverka kommunens syfte med den nya skolorganisationen och 

försvåra arbetet med att öka likvärdigheten mellan skolorna. 

Möjligheten att frigöra och koncentrera resurser inom befintlig 

budgetram för att stärka lärmiljö, ledningsmiljö och arbetsmiljö i 

syfte att skapa en inkluderande lärmiljö försvinner eller minskar 

väsentligt på övriga skolenheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än barn- 

och utbildningsnämnden i sin sammanfattande bedömning att 

etableringen av en fristående skola skulle medföra betydande 

pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska negativa 

konsekvenser för de kommunala grundskolorna. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen instämmer i barn- och 

utbildningsnämndens yttrande som sammanfattningsvis 

bedömer att etableringen av en fristående skola skulle 

medföra betydande pedagogiska, ekonomiska och 

organisatoriska negativa konsekvenser för de kommunala 

grundskolorna. 

2. Barn- och utbildningsnämndens yttrande bifogas i sin helhet i 

kommunens svar till Skolinspektionen. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till 

beslut. 



  
PROTOKOLL 30 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Martin Nyqvists (SD) avslagsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Skriftlig reservation 

Sverigedemokraterna lämnar in följande reservation: 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet som vi anser vara 

olyckligt då förutsättningarna för att driva skola i Medåker inte har 

förändrats till det sämre. Med den logiken skulle då inte heller en 

friskola ha sämre förutsättningar än en skola driven i kommunal 

regi. 

Av den anledningen är det en mycket negativ signal till föräldrar och 

andra i Medåker som tagit initiativ till en friskola. Det är också tyvärr 

en signal att landsbygden utanför Arboga inte är värd att satsa på. 

__________ 
 
Skickas till: 
Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten   
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§ 66 KS 83/2020-287 

Ny förskola i Hällbackens äldrecenter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB (KFIA) får i uppdrag att 

starta projektering av del av Hällbackens äldrecenter till 

förskola. 

2. KFIA återkommer till kommunstyrelsen med beräknad 

kostnad och tidsplan för ombyggnationen. 

Deltar inte i beslutet 

Martin Nyqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 12 

februari 2020 § 4 behandlat ärende om att ny förskola inrättas i 

Hällbackens äldrecenter. Flera förskolor i Arboga bedrivs idag i 

moduler och andra icke ändamålsenliga lokaler. Prognoser för 

antalet barn är stigande och det finns därmed behov av fler 

förskoleplatser. 

I organisationsöversynen för framtida skolorganisation framkommer 

att moduler är dyra att ha som förskolelokaler samt att större enheter 

är effektivare, både ekonomiskt och pedagogiskt. 

När Hällbackens äldrecenter flyttar till nya lokaler finns möjlighet att 

bygga om en del av byggnaden till förskola. I äldrecentrets lokaler 

finns redan en förskola med 100 platser. Det finns också en stor, fin 

gård för utevistelse samt ett tillagningskök. Med denna 

ombyggnation skulle förskolan utökas med ytterligare 100 platser, 

och på så sätt kunna möta framtidens behov av förskoleplatser. 

Barn- och utbildningsförvaltningen önskar med anledning av 

ovanstående bygga om delar av Hällbackens äldrecenter till en 

förskola med plats för 100 barn. 

En första preliminär kalkyl visar att denna investering beräknas till 

29,5 mkr med en hyreskonsekvens på 2,9 mkr årligen. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade att beställa ombyggnation 

av den del av Hällbackens äldrecenter som ligger i anslutning till 

Västergårdens förskola samt att beställningen överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar ge 

Kommunfastigheter i Arboga AB (KFIA) i uppdrag att starta 

projektering av del av Hällbackens äldrecenter till förskola samt att 

KFIA återkommer till kommunstyrelsen med beräknad kostnad och 

tidsplan för ombyggnationen. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till Anders Röhfors (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunikation och utveckling 
Akten  
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§ 67 KS 54/2020-049 

Finansiering av ombyggnation av Helge And 18 
(Musicum) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag i 2020 års 

investeringsbudget med 3,8 miljoner kronor för 

ombyggnation av Helge And 18 (Musicum). 

2. Kommunfullmäktiges beslut 19 mars 2020 § 37 upphör att 

gälla. 

Sammanfattning 

Den 19 mars beslutade kommunfullmäktige (KF §37) om 

tilläggsanslag till kommunstyrelsen i investeringsbudget år 2020 

med 2,2 miljoner kronor för ombyggnation av Helge And 18 

(Musicum). Ombyggnationen ska göra det möjligt att flytta 

skoladministrationen från lokaler i Högskolecentrum till rådhuset. 

Bedömningen utgick från en uppskattning/bedömning om nivån på 

investeringsutgiften för en ombyggnation. Nu har en ekonomisk 

kalkyl genomförts efter en projektering som visar på att utgiften 

beräknas uppgå till 3,8 miljoner kronor. Det är framförallt inom bygg 

och ventilation som bidrar till förändringarna. Dessutom ingår ett 

belopp på 500 tkr för så kallad ÄTA (en förkortning av en speciell 

typ av arbeten som inte finns förtecknade vid projektstarten, 

förkortningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående). 

Skolans administration behöver flytta in i Rådhuset ”Musicum” 

innan september månads utgång 2020 då kontraktet i nuvarande 

lokaler i Högskolecentrum löper ut. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 
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1. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag i 2020 års 

investeringsbudget med 3,8 miljoner kronor för 

ombyggnation av Helge And 18 (Musicum). 

2. Kommunfullmäktiges beslut 19 mars 2020 § 37 upphör att 

gälla. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 68 KS 134/2020-043 

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden för 
vård- och omsorgsboendet Åspegeln 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag med 685 tkr år 2020 

med anledning av ökad resursåtgång i samband med 

planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet Åspegeln. 

2. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom den post inom 

finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag år 

2020 med 685 tkr med anledning av ökad resursåtgång för planering, 

förberedelser och arbete inför öppnandet vård- och omsorgsboendet 

Åspegeln. Flytten planeras till mitten av januari år 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att begäran godkänns och att 

finansiering sker genom den post inom finansförvaltningen som 

finns avsatt för kommande hyresökningar år 2020. Tilläggsanslaget 

är inte nivåhöjande, det vill säga avser enbart år 2020. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag med 685 tkr år 2020 

med anledning av ökad resursåtgång i samband med 

planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet Åspegeln. 

2. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom den post inom 

finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 69 KS 133/2020-043 

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden för 
Oljevägens gruppbostad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag med 1 565 tkr år 2020 

för driftkostnader gällande Oljevägens gruppbostad.  

2. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom den post inom 

finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag år 

2020 med 1 565 tkr för driftkostnader gällande Oljevägens 

gruppbostad. Byggnationen beräknas vara klar i september med 

inflyttning i oktober år 2020.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att begäran godkänns och att 

finansiering sker genom den post inom finansförvaltningen som 

finns avsatt för kommande hyresökningar år 2020. Tilläggsanslaget 

är inte nivåhöjande, det vill säga avser enbart år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 70 KS 91/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2019. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 71 KS 90/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

överförmyndarnämndens årsredovisning i samband med 

granskningen av kommunens årsredovisning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 72 KS 99/2020-042 

Årsredovisning 2019 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

hjälpmedelsnämndens årsredovisning i samband med granskningen 

av kommunens årsredovisning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 73 KS 150/2020-042 

Årsredovisning 2019 VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 

år 2019. 

Revisorerna i VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med 

revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att respektive 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 74 KS 128/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2019. 

Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 75 KS 448/2019-107 

Bedömning av hel- och hälftenägda bolags verksamhet 
år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bedömningen är att verksamheten som Rådhuset i Arboga AB 

med dotterbolag samt Sturestadens Fastighets AB med 

dotterbolag bedrivit under föregående kalenderår får anses 

vara förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för information. 

Sammanfattning 

Enligt bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 

2016, § 1, ska kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 

lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av 

bolagens verksamhet under året. Om kommunstyrelsen bedömer att 

ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina 

befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder 

som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 

kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all 

annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att 

kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet 

och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens 

verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 

bolagsordningen och i kompletterande direktiv från 

kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga 

rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna. 

Kommunstyrelsen tar under verksamhetsåret del av protokoll från 

årsstämmor och styrelsemöten, bolagens budget och ekonomiska 

prognoser, delårsrapporter och årsredovisningar, 

revisionsberättelser och granskningsrapporter samt övriga 
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handlingar av vikt. Dialogmöten har skett under hösten 2019 mellan 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten  
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§ 76 KS 117/2020-214 

Planlista för detaljplaner 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad planlista. 

Sammanfattning 

För närvarande finns cirka 20 stycken öppna planärenden. För att 

effektivt kunna styra resurser, både vad gäller handläggare och 

finansiering, till de mest angelägna detaljplanerna och 

planprogrammen krävs en prioritering av planärendena. Nedan 

planlista visar gällande detaljplaneuppdrag och detaljplanernas 

föreslagna prioritering samt uppdrag som föreslås 

utgå.  Prioritetsskalan är 1-3, där 3 avvaktar diverse beslut och/eller 

ändrade förutsättningar. Planlistan revideras löpande vid förändrade 

förutsättningar samt efter att olika detaljplaner tillkommer och 

avslutas. Planlistan lyfts för avstämning och beslut i 

Kommunstyrelsen årligen. 

Under 2020 har hittills inget nytt uppdrag tillkommit och inget 

uppdrag avslutats. Fyra planer föreslås att utgå då de ej bedöms vara 

aktuella under rådande förhållanden. 

Prioritet: Detaljplan: Syfte: Status: Finansiering: 

1. Åbrinken etapp 3 Bostäder – 

flerbostadshus  

Pågående Driftbudget 

1. Vasagymnasiet Bolagisering  och 

bostäder 

Pågående Driftbudget + 

planavtal 

1. Strömsnäs Bolagisering Pågående Planavtal 

1. Norra Skogen Bostäder Pågående Driftbudget 

1. Söder 1:7 Bostäder Pågående Planavtal 

2. Syrenen Bostäder - 

flerbostadshus 

Pågående Driftbudget 
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2. Holmsätter 1:3 Bostäder Pågående Driftbudget 

2. Östra Brattberget Bostäder Pågående Driftbudget 

3. Gripen Handel Avvaktande Planavtal 

3. Holmsätter 1:3, 

1:28 

Skola Avvaktande Planavtal 

3. Hamre 1:11 Bostäder Avvaktande Planavtal 

3. Trasten Del av utveckling 

för 

Gäddgårdsskolan 

Avvaktande Driftbudget 

/planavtal 

3. Erikslund Fastighetsreglering 

– verksamheter 

Avvaktande Driftbudget 

3. Hjälmarsvik Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Vinbäcken Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Jädersbruksallé Fastighetsreglering Avvaktande Planavtal 

3. Gropgården  Bostäder Avvaktande Planavtal 

Prioritet: Planprogram: Syfte: Status Finansiering: 

2. Lungers udde Utveckla området Avvaktande Driftbudget 

3.  Vasastaden Utveckla området Avvaktande Driftbudget 

  Utgående planer: Syfte:     

  Söder 1:1 m.fl. Återvinningsstation     

  Norra 

skogen/Säbylund 

Ändring av 

planbestämmelser 

    

  Lindersdal Bostäder     

  Herrängen Bostäder     

__________ 
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Skickas till:  
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 77 KS 125/2020-106 

Fördjupad samverkan - Avtal och överenskommelser 
inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och 
alkoholhandläggning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samverkansavtal inom familjerätt, öppenvård barn och familj, 

öppenvård vuxna samt våld i nära relationer godkänns under 

förutsättning att Köpings och Kungsörs kommuner fattar 

motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Avtal och överenskommelser har träffats mellan Köpings, Arbogas 

och Kungsörs kommuner inom individ- och familjeomsorg, 

familjerätt och alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad 

samverkan. 

Avtal och överenskommelser inom individ- och familjeomsorgen 

omfattar familjehemsvård/ jourfamiljehem, familjerätt, öppenvård 

barn och familj, öppenvård vuxna, 12-stegsbehandling samt våld i 

nära relationer vuxna våldsutsatta. Avtal kring 12-stegsbehandling 

är dock inte klart i dagsläget. 

Det finns separata avtal gällande ungdomsmottagningen, 

alkoholhandläggning samt familjerådgivning, dessa faller inte inom 

ramen för fördjupad samverkan och hanteras av socialnämnden. 

Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 12 

februari 2020 § 23.  

Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Akten  



  
PROTOKOLL 49 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 KS 92/2020-217 

Förslag till behandling av nämndinitiativ från (SD) om 
utveckling av den strategiska lokalförsörjningsplanen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nämndinitiativet lämnas utan åtgärd då aspekterna redan är 

belysta i den strategiska lokalförsörjningsplanen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) anmälde ett nämndinitiativ på 

kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2020 § 43 om 

utveckling av den strategiska lokalförsörjningsplanen. 

Det initiativtagaren vill är att  

• Planen delas upp i en lång och en kort del. Den långa bör ha 

ett perspektiv på 20 år, dvs till 2040 och den korta såsom idag 

med 5-6 år rullande. 

• Planen bör resultera i ett antal konkreta övergripande förslag 

på hur den framtida lokalanvändningen skulle kunna se ut. 

• Om arbetet med att uppdatera planen ej är bestämt ska det 

snarast påbörjas. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att strategisk 

lokalförsörjningsplan är både kort- och långsiktig. Planen sträcker sig 

i nuvarande utformning i 8 år och är ett levande dokument som 

revideras minst en gång om året. 

När investeringarna aktiveras så är det långsiktiga beslut som utgår 

från strategisk lokalförsörjningsplan, tex skolinvesteringar som varar 

mellan 50-75år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 79 KS 63/2020-003 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen godkänns. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av övriga medlemmar. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

reviderades senast 2019. Försäkringskassan har dock påpekat att 

följande mening måste strykas ur förbundsordningen, Tekniskt 

hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande, när det inte finns 

möjlighet att vara fysiskt på plats. 

Det är inte möjligt att ha digitala beslutsmöten eftersom 

samordningsförbundet inte omfattas av 6 kap. 32 § KL som handlar 

om närvaro på distans. Det är heller inte möjligt med beslut per 

capsulam. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 80 KS 40/2020-432 

Remissvar gällande betänkande En utvecklad 
vattenförvaltning (SOU 2019:66) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till yttrande godkänns som Arboga 

kommuns remissvar på rapporten” En utvecklad 

Vattenförvaltning” 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade 14 september 2017 att tillkalla en särskild 

utredare med uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelning, 

beslutanderätt och organisering av myndigheterna inom 

vattenförvaltning samt att lämna förslag på hur organisationen bör 

se ut för att underlätta det framtida vattenförvaltnings arbetet så att 

det är samordnat, effektivt och väl förankrat. Utredningen fick 

namnet ”Vattenförvaltningsutredningen” 

Utredningens förslag: 

• De 5 vattenmyndigheterna avskaffas. 

• Havs- och vattenmyndighet tar fram underlag för nationell 

handlingsplan för vattenförvaltning  

• Regeringen beslutar om en nationell handlingsplan för 

vattenförvaltning 

• SGU och SMHI får ansvar för framställning av 

kunskapsunderlag. 

• SGU ansvarar först och främst för grundvatten. 

• SMHI ansvarar för ytliga vattenförekomster 

• Länsstyrelserna samordnar arbetet lokalt tillsammans med 

berörda kommuner, myndigheter och organisationer. 

• Kommunerna ansvarar för det faktiska genomförandet av 

åtgärdsplanerna. 

• Länsstyrelserna tilldelas ekonomiska resurser för att ha en 

stödperson åt kommunerna under 3 år. 

• Utredningen lyfter särskilt fram att det är viktigt att 

kommunerna får utökat stöd vad gäller resurser för att kunna 

bidra och realisera åtgärdsprogrammen. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har samrått med Arboga vatten och 

avlopp AB, vilka också delar kommunstyrelseförvaltningens 

synpunkter. Följande förslag till yttrande har 

kommunstyrelseförvaltningen; 

• Det är positivt att kommunerna får större inflytande i den 

föreslagna modellen för vattenförvaltning. 

• Det är bra att planeringen kommer att utgå från 

avrinningsområden. 

• Många kommuner har begränsade resurser avseende 

vattenfrågor, både vad gäller kompetens såväl som 

ekonomiska förutsättningar. Med det ökade kommunala 

ansvaret för genomförandet av åtgärder, som utredningen 

föreslår, - är det nödvändigt att kommunerna kontinuerligt 

kompenseras ekonomiskt. De föreslagna resurspersonerna på 

länsstyrelserna är också en nödvändighet för att kommunerna 

skall kunna få stöd att arbeta utifrån den föreslagna 

organisationen. Länsstyrelserna kommer troligen även att 

efter de tre år, som den föreslagna stödpersonen föreslås 

finnas, behöva ge stöd åt kommunerna. Mindre kommuner 

har svårt att själva kunna ha specialkompetens för 

vattenfrågor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Regeringskansliet Miljödepartementet 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 81 KS 65/2020-109 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2019 eller tidigare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat och som kvarstår, läggs till handlingarna. 

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 12 februari 

2020 § 11 och meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 12 februari 2020 § 29 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2020 

§ 8 och redovisar två uppdrag som kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag, inklusive ärenden som blivit 

överflyttade från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och 

Arboga Kommunalteknik AB, som kvarstår redovisas i skrivelse 

daterad den 24 mars 2019. Nio uppdrag kvarstår.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 82 KS 103/2020-101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion om möjligt beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta 

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 29 april finns det två motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 83 KS 103/2020-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007, § 133, har 

den som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka 

ärenden (medborgarförslag) hos kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska 

medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till 

kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om beredningen inte 

kan avslutas inom ett år så ska detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 29 april finns det sex medborgarförslag som inte 

kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes varav två 

planeras att besvaras på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 84 KS 2/2020-049 

Ekonomirapport 2020-04-14 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 

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. 

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,  

• 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, april, augusti och november innehållande en 

översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från 

nämnderna. 

Ekonomirapporten 2020-04-14 som bifogas som bilaga till ärendet 

har inte behandlats i respektive nämnd utan utgår ifrån 

förvaltningarnas senaste prognoser. Prognosen avseende skatter, 

bidrag och övrig finansförvaltning står 

kommunstyrelseförvaltningen för. 

__________ 
 
Skickas till: Akten  
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§ 85 KS 123/2020-013 

Befolkningsprognos 2020-2030 för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Huvudalternativet för fortsatt planering och dimensionering 

är alternativet med oförändrat antal invånare, 14 087 per år. 

2. Befolkningsprognosen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat befolkningsprognos för 

Arboga kommun åren 2020-2030. Syftet med prognosen är främst att 

belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser vid 

oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten är avsedda att 

ge underlag för planering och dimensionering inom bland annat 

skola, barnomsorg och äldreomsorg. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 86 KS 156/2020-013 

Statistik för Arboga 1a kvartalet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram statistik över 

befolkningsförändringar med mera för Arboga för första kvartalet 

2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 87 KS 46/2020-009 

Röstinstruktion till ombud vid Kommuninvests 
föreningsstämma 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till 

beslut vi Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020.  

Sammanfattning 

Kommuninvest har bjudit in till föreningsstämma 2020. Med 

anledning av coronaviruset och de restriktioner som råder i 

samhället kommer stämman hållas över internet i ett digitalt 

mötesformat. Möte hålls torsdagen den 16 april klockan 14.00. 

Valda ombud är för Arboga kommun 2019-01-01-2022-12-31 Anders 

Röhfors (M) med Christina Johansson (M) som ersättare. 

Ombud uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ombudet 
Akten  
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§ 88 KS 4/2020-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2020-04-14 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

422/2019 Lokalt kollektivavtal - LOK 

Krislägesavtal mellan Arboga 

kommun och LR. 

2020-03-02 Upp   

422/2019 Lokalt kollektivavtal - LOK 

Krislägesavtal mellan Arboga 

kommun och Lärarförbundet 

2020-03-20 Upp   

422/2019 Lokalt kollektivavtal - LOK 

Krislägesavtal mellan Arboga 

kommun och Vårdförbundet. 

2020-03-26 Upp   

80/2020 Förebyggande rådets 

minnesanteckningar 2020-02-

11 

2020-02-26 Upp   

86/2020 Skrivelse till 

kommunstyrelsens ordförande 

om bouleklubbens lokaler i 

Kuriren 

2020-02-27 In Arboga Oppboga 

Bouleklubb 

86/2020 Svar från kommunstyrelsens 

ordförande till bouleklubben 

angående lokal i Kuriren 

2020-03-02 Ut Arboga Oppboga 

Bouleklubb 

100/2020 Remiss från 

Finansdepartementet (SOU 

2020:8) Starkare kommuner - 

med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget 

2020-03-05 In Regeringskansliet 
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145/2020 Rapport: Bristen på 

samhällsbyggare inom 

infrastruktursektorn 

2020-04-01 In Mälardalsrådet 

  Protokoll från Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbunds direktion 

2020-02-26 och 2020-03-25 

  In   

Sveriges Kommuner och Regioner 

− 20:14 Överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA och 

BAL avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 

− 20:13 Överenskommelse bemanning vid omfattande 

personalfrånvaro 

− 20:12 Överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19  
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§ 89 KS 78/2020-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-04-14 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

§ 7 Avtal för 

rådgivningstjänster, 

Resursfördelningsmodell för 

barn- och 

utbildningsförvaltningen 

F8 EKO 2020-02-13 116/2020 

§ 8 Huvudavtal it system 

Embrace 

F4 KD 2020-02-18 81/2020 

§ 9 Ramavtal finansiell leasing 

avtalsnr 28812, Nordea Finans 

AB 

F7 EKO 2020-02-26 112/2020 

§ 10 Avtal för fordonsleasing 

avtalsnr 28811, Nordea Finans 

AB 

F7 EKO 2020-02-26 113/2020 

§ 11 Avtal för 

Rehabiliteringssystem 

F4 KD 2020-03-02 88/2020 

§ 12 Genomförande av samråd 

för detaljplan, Strömsnäs 1:2 

m.f. 

G1 SAM 2020-03-04 282/2019 

§ 13 Tilldelningsbeslut 

finansiella tjänster 

F3 KD 2020-03-13 158/2020 

§ 14 Avtal för 

rådgivningstjänster, 

uppdatering av nulägesanalys 

F8 EKO 2020-03-25 140/2020 

  



  
PROTOKOLL 63 (63) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Delegater 

KD – Kommundirektör 

EKO – Ekonomichef 

SAM - Samhällsbyggnadschef 


