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§ 153  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 154 KS 368/2020-001 

Närvarorätt för kansliassistent vid kommunstyrelsens 
sammanträde 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kansliassistent Carina Widholm Johanssons närvaro på 

dagens sammanträde godkänns. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 6 kap 26 § finns bestämmelser om närvarorätt vid 

nämndsammanträden. I kommunstyrelsens och nämndernas 

reglementen under § 32 ges nämnden rätten att bestämma om 

närvaro vid nämndens sammanträden. 

Kansliassistent Carina Widholm Johansson föreslås ges närvarorätt 

vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 155 KS 314/2020-003 

Information från Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund om ny förbundsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Räddningschef och ordförande för Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund informerar om processen med framtagande av ny 

förbundsordning med mera i och med utökningen av antal 

medlemmar i förbundet.  

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

Ekonomiskt läge och åtgärdsplan för socialnämnden 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta med åtgärder för att 

komma i ekonomisk balans år 2020. 

Sammanfattning 

I samband med tertialuppföljningen redovisade socialnämnden 

senast en åtgärdsplan för kommunstyrelsen. Då uppdrog 

kommunstyrelsen att nämnden skulle återrapportera läget i 

samband med delårsrapporten.  

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 verksam-

heten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera 

på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att 

fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säker-

ställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom 

de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Om det kvarstår 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 mål-

uppfyllelse. 

Delårsrapporten för socialnämnden visar en negativ budgetavvikelse 

på 12 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med 

tertialuppföljningen som visade en obalans på 14,6 miljoner kronor. 

Nämnden har i delårsrapporten beskrivit sina åtgärder för att 

komma i ekonomisk balans. Åtgärderna beräknas få en effekt på 

cirka 9 miljoner kronor. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 157 KS 72/2020-042 

Ekonomiskt läge och åtgärdsplan för barn- och 
utbildningsnämnden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fortsätta med 

åtgärder för att komma i ekonomisk balans år 2020. 

Sammanfattning 

I samband med tertialuppföljningen redovisade barn- och 

utbildningsnämnden senast en åtgärdsplan för kommunstyrelsen. 

Då uppdrog kommunstyrelsen att nämnden skulle återrapportera 

läget i samband med delårsrapporten.  

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 verksam-

heten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera 

på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att 

fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säker-

ställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom 

de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Om det kvarstår 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. 

Delårsrapporten för barn- och utbildningsnämnden visar en negativ 

budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört 

med tertialuppföljningen som visade en obalans på 10,5 miljoner 

kronor. Nämnden har i delårsrapporten beskrivit sina åtgärder för 

att komma i ekonomisk balans. Åtgärderna beräknas få en effekt på 

cirka 1,4 miljoner kronor år 2020 med en kommande helårseffekt på 
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8,4 miljoner kronor. Ytterligare åtgärder blir aktuella när pågående 

arbete avseende ny resursfördelningsmodell. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 158 KS 282/2020-042 

Ekonomiskt läge och åtgärdsplan för fritids- och 
kulturnämnden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden visar i delårsrapporten en 

ekonomisk balans i helårsprognosen. Kommunstyrelsen 

noterar informationen. 

Sammanfattning 

I samband med tertialuppföljningen redovisade fritids- och 

kulturnämnden en ekonomisk obalans på 600 tkr. På nämndens möte 

i juni beslutades om en åtgärdsplan och skickade den till 

kommunstyrelsen.   

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 verksam-

heten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera 

på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att 

fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säker-

ställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom 

de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Om det kvarstår 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 mål-

uppfyllelse. 

Delårsrapporten för fritids- och kulturnämnden visar att åtgärderna 

får effekt samt att andra händelser inträffat som gör att 

helårsprognosen visar ekonomisk balans. 

__________ 
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Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 159 KS 61/2018-101 

Svar på medborgarförslag om att reducera antalet 
kajor på ett humant sätt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att det på kommunens 

hemsida finns information om fåglar i staden och där 

informeras det om att det är respektive fastighetsägares 

ansvar att förhindra att fåglar samlas eller bygger bo på 

hustak eller i skorstenar. Där finns även en lista med förslag 

på åtgärder som fastighetsägare kan vidta. 

Sammanfattning 

Kjell Eklund har kommit in med ett medborgarförslag den 15 

februari 2018 om att reducera antalet kajor i Arboga på ett humant 

sätt. Förslagsställaren vill försvåra kajornas bobyggande bland annat 

genom uppsättande av nät över tänkbara häckningsplatser. 

Ytterligare förslag är att spänna upp oisolerade koppartrådar för att 

skicka ut en svag ofarlig strömstöt i några av de mest favoriserade 

träden i kyrkparken. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2018 § 22 att remittera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat svar från Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som i sitt yttrande ser 

positivt på förslaget att försvåra kajornas häckningsplatser men 

saknar underlag för att bedöma effekten av elektriska stötar. 

Kajor kan vara störande och förorena områden, dock anser VMMF 

att kajorna i nuläget inte är en olägenhet för människors hälsa eller 

medför negativ miljöpåverkan enligt miljöbalkens krav och 

definition. 

Förslaget att sätta nät över fåglarnas tänkbara häckningsplatser så 

som skorstenar och andra håligheter har god effekt enligt 
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kunskapsöversikt ”Kajor i staden” från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). 

VMMF bedömer att det är oklar vilken den långsiktiga effekten 

skulle vara gällande förslaget om uppsättning av koppartrådar med 

svaga strömstötar. Enligt SKR:s kunskapsöversikt ger det punktvis 

relativt god effekt att sätta upp trådar utan ström på populära 

sittplatser. 

Kajorna bedöms inte uppfylla kraven för miljöbalkens definition av 

en olägenhet och därmed kan inte VMMF ställa krav på 

fastighetsägarna att vidta de förebyggande åtgärderna. Däremot kan 

Arboga kommun vädja till fastighetsägarna om att vidta 

förebyggande åtgärder. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i VMMF:s yttrande.  

På kommunens hemsida finns information om fåglar i staden och där 

informeras det om att det är respektive fastighetsägares ansvar att 

förhindra att fåglar samlas eller bygger bo på hustak eller i 

skorstenar. Där finns även en lista med förslag på åtgärder som 

fastighetsägare kan vidta. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 160 KS 127/2020-101 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp namn- och 
informationsskyltar på historiska platser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förutom de äldre skyltar 

som finns så har även projektet Storyspot genomförts med 22 

utmärkta platser med historisk anknytning i stadskärnan och i 

Jädersbruk. 

Sammanfattning 

Jesper van der Kaa har kommit in med ett medborgarförslag den 23 

mars 2020 om att sätta upp namn- och informationsskyltar på 

historiska platser. Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslaget om att sätta upp 

skyltar på historiska platser är bra. Redan idag finns det äldre skyltar 

som berättar historien kring ett flertal byggnader i Arboga. Dessa 

sitter på ett antal äldre hus.  

Fritids- och kulturförvaltningen informerar om att på ett antal 

offentliga konstverk finns skyltar utsatta. Dessa offentliga konstverk 

går under namnet Tidsmärken.  

Under året har även projektet Storyspot genomförts. Där finns 22 

platser i Arboga med historisk anknytning utmärkta. På varje plats 

finns en skylt som beskriver platsens historia. Dessutom finns till 

varje plats en ljudguide genom appen ”Storyspot”. Appen laddas 

ned till smartphone och har då en inspelad ljudguide på svenska och 

engelska.  

I Jädersbruk finns ytterligare 11 Storyspots.  

Läs mer om projektet på Arbogas hemsida: 

https://www.arboga.se/uppleva--gora/guidningar/arbogas-

historia-och-berattelser-i-mobilen.html 

Det är inte uteslutet att vi kompletterar med fler platser i och runt 

stadskärnan. Där är dina förslag mycket välkomna.  



  
PROTOKOLL 16 (52) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-06  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 161 KS 485/2019-101 

Svar på motion om Arboga kommuns roll gällande 
återvandring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Motionen avslås eftersom Arboga kommun inte bör överta 

statliga uppgifter utan fortsatt prioritera det kommunala 

arbetet med en stärkt integration och etablering. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Martin Nyqvists (S) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist, Leif Gustafsson, Tommy Andersson, Stefan 

Gunnarsson, Anders Johansson och Tony Pehrsson (samtliga SD) har 

kommit in med en motion till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 24 oktober § 133, om Arboga kommuns roll gällande 

återvandring. Motionen handlar om att underlätta återvandring och 

utgår från det arbete som pågår inom Migrationsverket och 

regeringen. Avsikten är att Arboga kommun ska ha beredskap för 

samt börja arbeta med återvandring. 

Motionärerna yrkar därför 

− Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen 

att en strategi, handlingsplan och arbetsbeskrivning tas fram 

inom kommunen för hur denna typ av ärenden ska hanteras 

och där strategin är baserad på riktlinjerna från aktuella 

myndigheter. 

− Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen 

att kommunen undersöker om det är möjligt att få ekonomiskt 

stöd för denna typ av projekt. 

Migrationsverkets arbete och befintliga uppdrag är att underlägga 

och stödja flyktingar och andra skyddsbehövande med 

uppehållstillstånd som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. 
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Detta görs konkret genom operativt arbete och hantering av 

projektstöd. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det 

inte är motiverat att Arboga kommun ska utöka arbetet med 

återvandring. Migrationsverket har redan detta uppdrag. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom Arboga kommun inte bör överta 

statliga uppgifter utan fortsatt prioritera det kommunala 

arbetet med en stärkt integration och etablering. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jonna Lindman (M) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 

Martin Nyqvists (SD) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

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

Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kanslichefen lämnar en lägesrapport om kommunens arbete med 

anledning av coronaviruset. En lägesrapport lämnas vid 

sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 163 KS 174/2020-042 

Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delårsrapporten 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 

Sammanfattning 

Årets verksamhet 

Årets arbete har präglats av omställning av verksamheter för att 

arbeta med den pågående pandemin och de ekonomiska utmaningar 

som kommunen står inför. 

Målet för coronaarbete är:  

• Kontinuitetshantering för att säkra bemanning och 

verksamhet 

• Begränsa smittspridning 

• Skydda riskgrupper 

Sedan utbrottet av coronapandemin har ett intensivt arbete 

genomförts för att bidra till att kommunen uppnår sina övergripande 

mål genom olika insatser. Förvaltningen har genom kommunikativa 

insatser motverka smittspridningen och skapa förståelse och 

förtroende för hur kommunen hanterar situationen. 

Kommunikationen har syftat till att skydda riskgrupper samt att 

lindra och bromsa negativa konsekvenser för kommuninvånare, 

kommunens verksamheter och samhället i stort. En del i detta arbete 

har varit att invånarna ska känna att deras agerande gör skillnad. Att 

anpassa verksamheterna utifrån dessa förutsättningar och ändå ge 

medborgarna en rimlig och god service kräver mod och engagemang 

från hela organisationen. 

Utöver arbetet med Corona och det ordinarie grunduppdraget har 

det genomförts många aktiviteter. Kommunen strävar efter att ha en 

nära kontakt med företagen, i arbetet ingår företagsbesök och 

morgonsoffor. Under året har det varit en tät dialog och stöttning av 

det lokala näringslivet. En insats som genomfördes var 

gymnasieluncher som erbjöds från lokala restauranger. 
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Den traditionella ceremonin där kommunfullmäktiges presidium 

inbjuder nya svenska medborgare på nationaldagen har inte kunnat 

genomföras på grund av pågående pandemi. Inte heller den 

rådgivande kommunala folkomröstningen om att det ska finnas en 

kommunal skola i Medåker och kommunens skolorganisation har 

kunnat genomföras. Kommunfullmäktige gav i mars valnämnden i 

uppdrag att bevaka läget kring coronaviruset och återkomma med 

förslag på nytt datum för folkomröstningen. 

En finanspolicy för hela kommunkoncernen har tagits fram och 

beslutats av fullmäktige. En anpassning till denna policy sker under 

året. Detta har också föranlett ställningstaganden om bland annat 

kommande borgensåtaganden. Kommunfullmäktiges beslut sedan 

tidigare att bilda två nya bolag inom det tekniska området, Arboga 

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB har 

inneburit mycket arbete för att bland annat säkerställa 

ekonomiprocessen i respektive bolag. 

Utvecklingsarbetet mot en mer digitaliserad ärendeprocess och 

sammanträdeshantering har tidigare genomförts för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nu pågår införandet för 

övriga nämnder med start i fritids- och kulturnämnden. 

Under året har arbetet för att öka attraktiviteten som arbetsgivare 

fortsatt. Utifrån den nya chef- och ledarskapsstrategin har en 

utbildnings- och utvecklingsplan tagits fram. Vidare har en 

utbildningsinsats i utmanande samtal påbörjats och aktivt stöd till 

cheferna erbjuds kontinuerligt i rehabiliteringsprocessen. 

Arboga kommun är åter nominerade till Sveriges bästa hållbara 

skolmatskommun 2020 i White guide junior. Juryn tittar på helheten 

kring hållbara måltider, allt från styrdokument, val av livsmedel, 

matsvinn, smak och näring till måltidsmiljö, pedagogiskt samarbete 

och genomförda utbildningar. Kostenheten har under året planerat 

uppstart av måltidsverksamheten i Skogsgläntans förskola. 

Genomförande av detaljplanen för Södra Brattberget har resulterat i 

27 nya styckebyggartomter, varav fyra tomter hittills har sålts i år. 

Herrgårdsbron är i dåligt skick och renovering har börjat i egen regi 
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med ramavtalade entreprenörer. Arbetet beräknas pågå mellan 2019–

2021 och kommer att förläggas under perioden vår till senhöst. 

Måluppfyllelse 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer 

att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Måluppfyllelsen 

har tre nivåer. Kommunstyrelsen har 13 mål och 20 mätningar. I 

delårsrapporten är 6 mål helt uppfyllda, 6 mål delvis uppfyllda och 1 

mål som inte är uppfyllt.  

Ekonomi 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott med 3 150 

tkr. Detta avser försäljning av exploateringstomter som inte är 

budgeterade som i prognosen uppgår till 2 265 tkr. Övriga orsaker 

till överskottet beror på vakanta tjänster, lägre avgifter än budgeterat 

till VMKF, lägre kostnader för jubilarer samt mindre aktiviteter med 

anledning av pandemin. 

Investeringsuppföljningen visar i helårsprognosen ett utfall på 56 

miljoner kronor jämfört med budgeterade 118 miljoner kronor, vilket 

innebär en avvikelse på 62 miljoner kronor. Orsaker till överskottet 

är i huvudsak tidsförskjutningar i genomförande inom exploatering, 

gator/vägar/broar, skatepark och spontanidrottsplats. Vidare 

prognostiseras inga utgifter för markförvärv. 

Framtid 

Arbetet med den pågående pandemin fortsätter och förvaltningen 

arbetar vidare med den gemensamma målbilden och följer 

rekommendationer från nationell nivå. 

Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till följd av stora 

pensionsavgångar. För att trygga kompetensförsörjningen kommer 

arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och 

ledarskapsutveckling fortsatt att vara i fokus. 

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för 

framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram. Som ett stöd i 

arbetet pågår framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram. 
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Arboga liksom de flesta andra kommuner befinner sig i en ansträngd 

ekonomisk situation samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. 

Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, 

utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren. Utvecklingen 

innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna, 

och det behövs ett ökat fokus på effektivisering, omprioriteringar och 

strategier för finansiering av investeringarna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 164 KS 174/2020-042 

Delårsrapport 2020 Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Delårsrapporten 2020-08-31 för Arboga kommun godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) 

ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en 

särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin 

från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period 

av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten ska innehålla resultaträkning, balansräkning samt 

en förenklad förvaltningsberättelse. Arboga kommun väljer att i del-

årsrapporten inte upprätta en sammanställd redovisning med 

hänvisning till arbetsbördan och behov att få tidig information. Dock 

kommer i särskilt avsnitt redovisas koncernföretagens och 

förbundens utfall per den 31 augusti med helårsprognos samt 

väsentliga händelser under året.   

Den samlade måluppfyllelsen vid delårsrapporten är att 2 mål är 

uppfyllda, 3 mål är delvis uppfyllda och 2 mål är ej bedömda. 2 mål 

har inget mätvärde ännu vid delåret och får måluppfyllelsen ej 

bedömda.  

Den prognostiserade måluppfyllelsen för 2020 är att 4 mål är 

uppfyllda och 3 mål är delvis uppfyllda, vilket är en förbättring 

jämfört med 2019 års utfall. Det är 4 mätningar som följs upp genom 

medborgarundersökning vartannat år och de ingår inte vid årets 

bedömning av måluppfyllelsen.  

Årets arbete har präglats av omställning av verksamheter för att 

arbeta med den pågående pandemin.  

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti 2020 är 25,8 

miljoner kronor. Helårsprognosen avseende är årets resultat är 27,2 

miljoner kronor vilket är 17,3 miljoner bättre än budget. De 
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förväntade negativa budgetavvikelserna i nämndernas och styrelsens 

verksamhet för helåret 2020 uppgår till 17,9 miljoner kronor. 

Kommunens nettoinvesteringar uppgår i prognosen för helåret till 62 

miljoner kronor vilket är 66 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Resultatet i balanskravsavstämningen förväntas vid årets slut uppgå 

till 27,2 miljoner kronor. 

Befolkningen i Arboga uppgick till 14 070 personer den 30 juni 2020 

vilket är en minskning med 17 personer under året.  

Vid halvårsskiftet 2020 hade kommunen 921 personer tillsvidare-

anställda jämfört med 1 022 personer vid årsskiftet. Minskningen 

beror till stor del på verksamhetsövergången till bolag. Den totala 

sjukfrånvaron var, under perioden januari – juli, 7,07 procent av 

arbetad tid vilket är en ökning från föregående år (5,93 procent för 

samma period år 2019). 

Flera verksamhetsfastigheter är under uppförande. Nya förskolan 

Skogsgläntan har redan tagits i bruk. Under hösten och i början på 

nästa år sker också inflyttning i nytt äldreboende och nytt LSS-

boende. 

Resursfördelningsmodellen från fullmäktige till nämnder och 

styrelsen, som infördes inför verksamhetsåret 2020, har reviderats 

inför budgetprocessen 2021. En modell för fördelning av resurser 

inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter har tagits fram 

och används inför verksamhetsåret 2021.  

Två nya bolag inom det tekniska området startade vid årsskiftet, 

Arboga Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 165 KS 433/2019-111 

Rådgivande folkomröstning om en kommunal skola i 
Medåker och kommunens skolorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 135 att 

anordna en rådgivande folkomröstning om en kommunal 

skola i Medåker och den framtida skolorganisationen i Arboga 

kommun upphävs eftersom Skolinspektionen nyligen gett 

tillstånd för en friskola i Medåker. 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att enligt 

begäran om folkomröstning (folkinitiativ) ordna en rådgivande 

folkomröstning om kommunal skola i Medåker och den framtida 

skolorganisationen i Arboga kommun. Den 30 januari 2020, § 6, 

beslutade kommunfullmäktige att folkomröstningen skulle 

genomföras söndagen den 29 mars.  

Beslutet fattades utifrån att det den 25 september 2019 lämnades en 

begäran om folkomröstning (folkinitiativ) om att det ska finnas en 

kommunal skola i Medåker in till Kommunfullmäktige i Arboga. 

”Motivering: för att kunna utveckla Medåker anser vi att skolan är viktig. 

Vi vill att skolan ska drivas i kommunal regi samt profileras mot idrott och 

natur.”  

Kommunens valnämnd ansvarar för att genomföra en kommunal 

folkomröstning och bereder de beslut som fullmäktige ska fatta 

enligt lag om kommunal folkomröstning. För att ordna 

folkomröstningen beviljades valnämnden ett tilläggsanslag om 485 

000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsett i budget år 

2020.  
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Med anledning av coronaviruset, covid-19, och 

folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa 

smittspridningen beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020, § 

30, att senarelägga folkomröstningen. Valnämnden fick i uppdrag att 

bevaka läget kring pandemin och återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till nytt datum för 

folkomröstningen. Kostnader för de förberedelser som hann göras 

och behöver göras på nytt, uppgår till 143 000 kronor.  

Kommunfullmäktige fattade den 14 maj 2020, § 83 beslut om 

organisationsöversyn om den framtida skolorganisationen i Arboga 

kommun. Beslutet innebar bland annat att Medåkers skola lades ned 

från höstterminen 2020. Eleverna går från höstterminen 2020 på 

skolor i Arboga tätort. 

Skolinspektionen beslutade den 21 september 2020 att godkänna 

Medåkers Friskola ekonomisk förening som huvudman för 

förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem från 

tidigast höstterminen 2021. Skolan kommer att profileras mot natur 

och idrott. 

Anpassningar till smittläget 

Med anledning av den rådande situationen kring Corona/Covid-19 

behöver särskilda anpassningar göras för att folkomröstningen ska 

kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Anpassningarna 

utformas utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och tas 

fram i dialog med smittskyddsläkaren på Region Västmanland.  

Valnämnden beslutade den 2 oktober 2020 att efter samråd med 

valmyndigheten föreslås nytt datum för folkomröstningen till den 28 

februari 2021. 

Vidare föreslås en sammanläggning av distrikten till två distrikt i 

tätorten. Götlunda/Medåker kvarstår som eget distrikt, med 

förtidsröstning i Medåker på valdagen. Tre vita valsedlar tas fram 

med två olika svarsalternativ samt möjlighet att rösta utan att ta 

ställning.  

Den kommunikationsplan som togs fram inför tidigare 

folkomröstningsdatum kommer att revideras. 
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Röstning kan ske genom förtidsröstning i centrala Arboga och 

förtidsröstning på valdagen i Medåker. Budröstning tillåts utan 

begränsning.  

Preliminär sammanräkning görs under omröstningsdagen i 

omröstningsdistrikten och under måndagen äger slutlig 

sammanräkning rum av valnämnden med stöd av personal från 

kommunstyrelseförvaltningens kansli. Sammanräkningen ska vara 

avslutad senast kl 16.00. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till folkomröstningsalternativ 

Eftersom skolan i Medåker lagts ned från höstterminen 2020 så 

fungerar inte de alternativ som kommunfullmäktige tidigare beslutat 

om. Ett förslag till nya alternativ kan vara följande: 

JA – Medåkers skola återöppnas som kommunal skola 

NEJ – Medåkers skola ska inte återöppnas som kommunal skola 

AVSTÅR från att ta ställning 

Kostnader för att genomföra folkomröstningen 

Inför folkomröstningen som planerades till den 29 mars 2020 

beräknades kostnaden till ca 485 000 kronor. En folkomröstning som 

anordnas under pågående pandemi medför ytterligare kostnader. En 

jämförelse med Malung-Sälen ger en uppskattad merkostnad på ca 

65 000 kronor. Ett tilläggsanslag om 550 000 kronor krävs för att 

genomföra folkomröstningen. 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår, under förutsättning att genomförandet av en 

rådgivande folkomröstning fortfarande är aktuell, kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Den rådgivande folkomröstningen äger rum den 28 februari 

2021. 

2. Distrikten norr om Arbogaån röstar i Vasagymnasiet och 

söder om Arbogaån röstar på biblioteket. Götlunda/Medåker 

röstar i Götlunda skola och det anordnas förtidsröstning på 

valdagen i Medåker. 

3. Tre vita valsedlar tas fram, med två olika svarsalternativ samt 

möjlighet att rösta utan att ta ställning.  
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4. Budröstning tillåts utan begränsning. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen 

den 1 mars kl 16.00. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

6. Svarsalternativen formuleras som 

JA – Medåkers skola återöppnas som kommunal skola 

NEJ – Medåkers skola ska inte återöppnas som kommunal 

skola 

AVSTÅR från att ta ställning 

7. För att genomföra den rådgivande folkomröstningen beviljas 

ett tilläggsanslag om 550 000 kronor från 

kommunfullmäktiges anslag för oförutsett för år 2021 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar avslag på valnämndens och 

kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och yrkar istället att 

kommunfullmäktige upphäver sitt beslut taget den 28 november 

2019 § 135 om att anordna en rådgivande folkomröstning om en 

kommunal skola i Medåker och den framtida skolorganisationen i 

Arboga kommun eftersom Skolinspektionen nyligen gett tillstånd för 

en friskola i Medåker. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar med stöd av Jonas Stenzelius (KS) och 

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

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på valnämndens och 

kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Anders 

Röhfors (M) yrkande om att kommunfullmäktige ska upphäva 

beslutet om att ordna en rådgivande folkomröstning finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Anders Röhfors 

(M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 166 KS 313/2020-015 

Återtagande av räddningstjänstverksamheten från 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Arboga kommun återtar räddningstjänstverksamheten från 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, från och med 1 

januari 2021. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga 

medlemskommuner fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 

Direktionen ställde under 2019 en förfrågan till Nerikes Brandkår 

och till Mälardalen Brand och räddningsförbund (MBR) om ett 

eventuellt samgående till deras förbund. Nerikes Brandkår avböjde 

senare. Ordförande för MBR har efter ett möte med presidiet för 

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) i augusti 2019 

beslutat om att utreda förutsättningarna för ett eventuellt inträde. 

I december 2019 beslutade direktionen i VMKF att genom 

avtalssamverkan köpa chef- och ledningsstöd av MBR från och med 

1 jan 2020. Avtalet reglerar köp av chef- och ledningsstöd samt 

övriga specialistkompetenser såsom HR-kompetens och 

brandingenjör. Intentionen i avtalet var att förbereda för ett 

samgående från och med 1 januari 2021. 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund har genomfört och 

överlämnat en utredning till Västra Mälardalens kommunalförbund 

(VMKF) Utredningen beskriver lämpliga ambitionsalternativ för 

räddningstjänsten samt det medlemsbidrag till MBR som ska täckas 

av medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 

Utredningen har visat brister inom verksamheten. Räddningstjänsten 

har bland annat stora behov kopplade till att säkra en trygg och 

säker arbetsmiljö. Fordonsparken har behov av åtgärder. 

Administrativa rutiner saknas till stora delar. 
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Genom ett samgående med MBR erhålls en resursstark 

utryckningsorganisation med korta insatstider och god förmåga för 

vardagshändelser i alla ingående kommuner. För större och 

komplexa olyckor arbetar MBR tillsammans med Eskilstuna, 

Strängnäs och Flen i ledningsorganisationen Räddsam Mälardalen 

för starkare gemensam kompetens och uthållighet. Det ingår även en 

resursstark förebyggandeorganisation och driftverksamhet i MBR. 

Då ett kommunalförbund juridiskt inte kan överlämna en 

verksamhet till ett annat kommunalförbund ska respektive kommun 

besluta om ett återtagande av den berörda verksamheten. 

Kommunen kan därefter fatta beslut om ny förbundsordning till ett 

annat kommunalförbund. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 167 KS 314/2020-003 

Antagande av förbundsordning för Mälardalens Brand- 
och Räddningsförbund samt överlåtelseavtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds (MBR) 

förbundsdirektions förslag på överlåtelseavtal mellan Arboga 

kommun och MBR från 1 januari 2021 godkänns under 

förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner ny 

förbundsordning för MBR. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får delegation att underteckna 

överlåtelseavtalet med MBR. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds 

förbundsdirektions förslag till ny förbundsordning för MBR 

från den 1 januari 2021 godkänns.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga 

medlemskommuner fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har kommit in med en 

begäran om beslut i ärendet om ny förbundsordning för MBR med 

tillhörande överlåtelseavtal. Beslut om ny förbundsordning för MBR 

och tillhörande överlåtelseavtal ska vara fattat av respektive 

kommuns kommunfullmäktige senast vid november månads utgång 

för att förbundet ska komma att träda i kraft den 1 januari 2021. 

Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör genom direktionen i 

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har skickat en 

förfrågan under 2019 och ett önskemål om inträde i MBR:s förbund 

gällande Räddningstjänsten i respektive kommun.  

I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med 

Räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR ska leda 

Räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var 

att förbereda för ett samgående från och med 1 januari 2021. Ny 

förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits fram av 
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MBR:s tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från berörda 

kommuner samt en juridisk granskning utförd av PwC.  

Remiss till samtliga kommuners kommunstyrelse gick ut den 19 

augusti 2020. Samtliga kommuner har inkommit med remissvar.  

Vidare har reviderat förslag utefter inkomna remissvar antagits av 

MBR:s direktion den 22 augusti 2020. Ny förbundsordning ska 

beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige, nuvarande 

och nya medlemmar, för att förbundet ska kunna träda ikraft den 1 

januari 2021.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 168 KS 461/2018-106 

Återremiss - Antagande av avfallsplan 2020-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

1. Förslag till Avfallsplan 2020–2030 för Arboga kommun antas 

att gälla från och med den 1 november 2020 med Arboga 

kommuns förslag på tolkningar och åtgärder:  

− Arboga kommun anser att avfallsplanens mål och 

aktiviteter är alltför många för en liten kommun att kunna 

avsätta resurser för. Arboga kommun kommer att sträva 

efter att uppfylla avfallsplanens mål, utföra planens 

aktiviteter samt delta i nätverk utifrån kommunens vid var 

tid rådande ekonomiska och personella förutsättningar.  

− Arboga kommun anser att det finns oklarheter i 

avfallsplanen avseende kommunens roll vid 

textilinsamling. Arboga kommun kommer att tolka 

aktiviteter hörande till mål 2.2 som att kommunen ej 

ansvarar för textilinsamling.  

− Arboga kommun har begärt att de ekonomiska 

förutsättningarna vid hantering av sopsand måste belysas 

innan anläggningsstrategi antas. Arboga kommun 

kommer därför att bevaka att de ekonomiska 

förutsättningarna utreds innan anläggningsstrategi antas 

samt att åtgärder enligt strategin blir ekonomiskt 

försvarbara. 

− Det är mycket svårt att inom historiska- och 

kulturhistoriska miljöer öka tillgängligheten för 

avfallshantering och förpackningar samt uppnå delmålet ” 

inga problematiska hämtställen ”. Arboga kommun 

förutsätter att hämtning av avfall sker anpassat till 

befintlig infrastruktur och bebyggelse, samt att samråd 

avseende utformning av hämtställen sker med syfte att 

bevara historiska- och kulturhistoriska miljöer.  

2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att undersöka 

andra samverkansmöjligheter. 
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Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. 

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. VafabMiljö 

ansvarar för att ta fram avfallsplan och föreskrifter men i enlighet 

med Miljöbalken och förbundsordningen är det kommunfullmäktige 

i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning. 

Renhållningsföreskrifter antogs den 28 november 2019. Kvar att fatta 

beslut om är avfallsplan. 

Avfallsplan 2020–2030 har varit ute på remiss våren 2019. Många 

synpunkter lämnades och ett omarbetat förslag skickades för 

granskning till medlemskommunerna. Arboga kommun lämnade i 

januari 2020 synpunkter på det omarbetade förslaget till avfallsplan.  

VafabMiljö gjorde därefter några mindre revideringar. Vid sitt möte 

den 17 april 2020 fattade direktionen beslut om att skicka reviderat 

förslag till avfallsplan vidare till kommunerna för beslut av 

respektive kommuns fullmäktige under 2020. 

Avfallsplanen är strukturerad utifrån avfallstrappans fem steg; 

minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna och deponera. 

Utifrån dessa steg är mål, delmål och aktiviteter uppbyggda. Utöver 

dessa steg tillkommer mål och aktiviteter för att minska 

nedskräpning, kommunal planering, farlighet i avfall, VafabMiljös 

kundperspektiv samt ekonomiska och finansiella mål för 

VafabMiljö.  

Avfallsplanens innehåll uppfyller de krav som ställs på en 

kommunal avfallsplan enligt gällande lagar och föreskrifter.  

Avfallsplanens innehåll är densamma för alla medlemskommunerna, 

förutom det avsnitt som berör nedskräpning. Ansvar för sådana 

åtgärder är inte överförda till VafabMiljö, men ska enligt lag ingå i 

avfallsplanen. Därför har varje kommun självt utformat sina mål och 

aktiviteter som rör nedskräpning.  
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Arboga kommun lämnade tidigare under året (KS 2020-01-14) 

synpunkter på reviderat förslag till avfallsplan. Synpunkterna har till 

viss del beaktats, men vissa oklarheter kvarstår. Dessa oklarheter bör 

redas ut för att inte felaktiga förväntningar på Arboga kommuns mål 

och deltagande i olika aktiviteter ska uppstå. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslog kommunfullmäktige att 

besluta:  

1. Förslag till Avfallsplan 2020–2030 för Arboga kommun antas 

med Arboga kommuns förslag på tolkningar och åtgärder att 

gälla från och med den 1 november 2020. 

Kommunstyrelsen föreslog på sitt sammanträde den 26 maj 2020, § 

103 kommunfullmäktige att även lägga till Arboga kommuns förslag 

till tolkningar och åtgärder som en del av beslutssats 1.  

Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2020, § 94 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att 

undersöka andra samverkansmöjligheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att andra 

samverkansmöjligheter fortsatt ska undersökas men att avfallsplanen 

med Arboga kommuns förslag till tolkningar och åtgärder först bör 

antas.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 169 KS 337/2020-048 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser kommunens ekonomichef att vidta 

åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten nedan. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Arboga kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 

betala in ett insatsbelopp om 5 452 400 kronor och 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 

Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven 

person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 

som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten 

ovan. 

4. Arboga kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges 

möte (innehållande beslutet enligt ovan) inklusive 

anslagsbevis och lagakraftbevis finns tillgängligt för 

Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan.  

Sammanfattning 

Om Kommuninvest 

Arboga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån 

en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
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(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 

solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 

Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare 

och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 

avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 

som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 

lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen 

till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

Arboga kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 15 

september 2020 till 2 088 000 kronor, jämte ränta. Genom 

regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 

fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 

Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 

medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 

förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 

återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 

4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför 

återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 

kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen 

att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 

kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 

belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. Arboga kommer 

använda återbetalningen av förlagslånet för att öka kapitalinsatsen. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns 

det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
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mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 

så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk 

medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån 

uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor 

per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått 

vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig 

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 

enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras 

kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

För Arboga kommuns del innebär det totalt 5 452 400 kronor fördelat 

på förlagslånet 2 088 000, år 2022 638 200 kronor, år 2023 1 363 100 

kronor och år 2024 1 363 100 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 170 KS 340/2020-003 

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Arboga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Partistödet ska ligga på samma nivå som för 2020 (dvs 

grundstöd om 32 014 kronor och mandatstöd om 10 190 

kronor) och partistödet ska även fortsättningsvis 

indexuppräknas. 

Sammanfattning 

Regler för utbetalning av kommunalt partistöd i Arboga fastställdes 

den 27 november 2014, § 23. En revidering förslås med anledning av 

förändrad årligt beslut för utbetalning och modell för årlig 

uppräkning av partistödets storlek.  

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 

demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om 

partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får 

bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 

Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk 

person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal 

partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt 

lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska 

redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per 

kalenderår och vara inlämnad till kommunfullmäktige senast per 

den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur 

partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 

granskare.  Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 

med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 

partistödet har använts.  

Fullmäktige fattar årliga beslut om utbetalning av partistödet i 

samband med antagandet av strategisk och ekonomisk plan. 

Fullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – 
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besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid 

lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.   

Enligt nyckeltal för landets kommuner i Kolada så var 

genomsnittskostnaden för partistöd för alla landets kommuner 47 

kronor/invånare år 2019. Kostnaden per invånare var vid samma tid 

51 kronor/invånare i Arboga. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade regler för kommunalt partistöd i Arboga 

godkänns. 

2. Partistödets storlek ska för år 2021 och framöver tills dess 

annat beslut fattas uppgå till ett grundstöd om 30 000 kronor 

per parti och ett mandatstöd om 5 000 kronor. 

Yrkande 

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

beslut och yrkar istället att partistödet ska ligga på samma nivå som 

för 2020 (dvs grundstöd om 32 014 kronor och mandatstöd om 10 190 

kronor) och att partistödet även fortsättningsvis ska indexuppräknas. 

Andreas Silversten (S) och Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till Dan 

Avdic Karlssons (V) yrkande. 

Jonna Lindman (M)  yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskotts förslag till beslut mot Dan 

Avdic Karlssons (V) avslagsyrkande samt yrkande om att partistödet 

ska ligga på samma nivå som för 2020 med indexuppräkning finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag. 
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Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller arbetsutskottets 

förslag till beslut rösta ja. Den som bifaller Dan Avdic Karlssons (V) 

yrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson (M), Anders 

Cargerman (L), Carl-Erik Almskoug (OPA), Jonas Stenzelius (KD) 

och Anders Röhfors (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Dan Avdic Karlsson (V), 

Sara Axelsson (S), Kerstin Rosenkvist (S), Bo Molander (S), Stefan 

Gunnarsson (S) och Martin Nyqvist (SD). 

Utfallet är 6 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar 

därmed bifalla Dan Avdic Karlssons (V) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 171 KS 230/2014-299 

Igångsättningstillstånd för förstudie för ny grundskola 
på söder 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för att påbörja en förstudie för 

en grundskola på söder. 

2. När förstudien, inklusive uppskattning av utgiften, är 

avslutad ska den återredovisas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Gäddgårdsskolan byggdes år 1952 och är idag en F-9 skola med cirka 

540 elever där det erbjuds både grundskola, grundsärskola och 

fritidshem. Skolan är belägen på södra sidan om Arbogaån. Utöver 

skolbyggnad och matsal finns även en fritids- och idrottshall på 

skolområdet som används av olika föreningar på kvällar och helger. 

Behovet av en ny grundskola finns beskrivet i den Strategiska 

lokalförsörjningsplanen 2020-2026. Gäddgårdsskolan är i ett 

omfattande underhålls- och renoveringsbehov och lokalerna är inte 

längre ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv. För att komma 

ur temporära lokaler för grundskoleverksamheten som enligt 

prognosen fortsätter att öka är det av stor vikt att planera för att hitta 

långsiktiga, ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler. 

Föreslagen prioritet i den strategiska lokalförsörjningsplanen säger 

att en ny skola som ersätter Gäddgårdsskolan ska genomföras under 

2020-2025. 

Med ovan nämnda bakgrund föreslås att en förstudie med 

fördjupade analyser påbörjas inför nybyggnation av en ny 

grundskola åk F-9 samt grundsärskola. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för att påbörja en förstudie för 

en grundskola på söder. 
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2. När förstudien, inklusive uppskattning av utgiften, är 

avslutad ska den återredovisas till kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Lokalstrateg 
Akten  
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§ 172 KS 312/2020-003 

Revidering av reglemente för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 

antas. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har kommit in med förslag till revidering av 

reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden för att 

möjliggöra deltagande på distans. 

Reglementet ska antas av respektive huvudmans fullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 173 KS 348/2020-101 

Redovisning av synpunkter för kommunstyrelsen 
första halvåret 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma rutiner för hantering 

av synpunkter och klagomål.  

Rutinerna gäller från 1 februari 2012 och innebär att synpunkter 

redovisas halvårsvis.  

Till kommunstyrelseförvaltningen har 8 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 januari till och med 31 augusti 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 174 KS 345/2020-101 

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 22 oktober finns det fyra motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 175 KS 345/2020-101 

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 22 oktober finns det fem medborgarförslag som 

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

ett planeras att besvaras på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 176 KS 78/2020-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Åtgärd/Handling Punkt Del Datum Dnr 

§ 34 Ändrad organisationstillhörighet 

av ekonom på barn- och 

utbildningsförvaltningen till 

kommunstyrelseförvaltningen 

C4 KD 2020-02-05 78/2020 

§ 35 Anställning av ekonom till 

ekonomienheten 

D3 EKO 2020-06-26 78/2020 

§ 36 Tillförordnad kommundirektör 

för perioden 2020-09-01 till 2020-10-09 

D4 KD 2020-08-31 78/2020 

§ 37 Avskrivning av fordran E9 EKO 2020-09-08 335/2020 
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§ 177 KS 4/2020-009 

Redovisning av meddelanden 2020-10-06 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

93/2020 Minnesanteckningar 

näringslivsrådet 2020-09-18 

2020-09-24 Upp Näringslivsrådet 

370/2020 Avtal avseende 

konsulttjänster inom 

revision 

2020-09-24 In Revisorerna i 

Arboga kommun 

309/2020 Svar angående fråga om 

cykelvägar i KAK 

2020-09-22 Ut Beatrice Lyckholm 

64/2020 Ändring av beslut gällande 

ansökan från Medåkers 

Friskola Ekonomisk 

Förening om nyetablering 

av fristående skola 

2020-09-21 In Skolinspektionen 

-  Protokoll strategisk regional 

beredning 2020-09-04 

2020-09-18 In Region 

Västmanland 

123/2020 Befolkningsprognos total 

och delområde 2020-2030 

2020-09-17 Upp   

186/2020 Anteckningar från 

arbetsmiljökommittén 2020-

09-08. 

2020-09-11 Upp   

- Protokoll Västra 

Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

2020-09-08 

2020-09-10 In Västra Mälardalens 

Överförmyndarnäm

nd 

338/2020 Informationsbrev om 

preliminära andelstal för 

ensamkommande barn 2021 

2020-09-04 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 
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339/2020 Information om länstal för 

2021 

2020-09-04 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

324/2020 Skrivelse om att bevara och 

utveckla Hjälmaren 

2020-09-03 In Rädda Hjälmaren 

- Protokoll från Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbunds 

direktion 2020-08-26 

2020-09-02 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

346/2020 Anropsstyrd tätortstrafik i 

Arboga 

2020-08-28 Ut Samhällsbyggnad 

- Protokoll Västra 

Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

2020-08-18 

2020-08-24 In Västra Mälardalens 

Överförmyndarnäm

nd 

324/2020 Upprop till stöd för 

Hjälmaren 

2020-08-22 In Rädda Hjälmaren 

243/2020 Remissvar angående 

aktualisering av 

Västmanlands 

naturvårdsplan 

2020-08-11 Ut Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

309/2020 Fråga om utbyggnad av 

cykelnätet i KAK via 

Valskog 

2020-08-06 In Beatrice Lyckholm 

Sveriges Kommuner och Regioner 

− 20:32 Budgetförutsättning för åren 2020-2023 

− 20:33 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19 

− 20:34 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 

BAL-avtalen smat BUI T, i syfte att förhindra spridning av 

Covid-19 
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− 20:35 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

− 20:36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro 

vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 

coronapandemin 

− 20:38 Sänkt premie för TGL-KL 2021 


