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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring 

Tillägg 

- Val av trafiknämnd 
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§ 2 KS 461/2018-106 

Information om avfallsplan 2020-2030 och 
renhållningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

2. Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde den 

26 februari 2019. 

Sammanfattning 

VafabMiljö Kommunalförbund är inbjudna till dagens sammanträde 

för att informera om avfallplan 2020-2030 och 

renhållningsföreskrifter. 

Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska 

VafabMiljö för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska 

planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den 

myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. 

Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny 

renhållningsordning. Renhållningsordningen består av avfallsplan 

och renhållningsföreskrifter. Förbundet kan dock inte besluta om 

renhållningsordning. I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41 § ska 

beslutet fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. Detta 

gäller även beslut om utställning av Renhållningsordningen. 

VafabMiljös direktion fattade, 2018-11-29, beslut om att skicka 

förslag om ny renhållningsordning till medlemskommunerna för 

utställning och remiss inom den kommunala förvaltningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Teknisk chef 
Akten  
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§ 3 KS 9/2019-311 

Inriktningsbeslut för Herrgårdsbron 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige i april månad 

2019 beslutar om kompletteringsbudget på 22 000 000 kronor 

för investeringsprojektet Herrgårdsbron, föreslås 

kommunstyrelsen, teknisk verksamhet, erhålla 

investeringsbudget år 2020 på 27 000 000 kronor samt år 2021 

på 5 000 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom extern upplåning av 59 000 000 

kronor under åren 2019-2021. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

genomförandet av projektet 2019. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över 

ekonomi och konsekvenser av en etappindelning av projektet. 

Sammanfattning 

Herrgårdsbron har varit föremål för utredning sedan hösten 2015. En 

besiktning som genomfördes då visade att brons pelare har 

omfattande erosionsskador kring fundamenten och den 

grundläggande rustbäddskonstruktionen. Dessa skador kan på sikt 

medföra att säkerheten av och kring konstruktionen inte längre kan 

garanteras. Besiktningen visade även på ett omfattande behov av 

renovering av större delen av brons reglerluckor och 

överbyggnadskonstruktion. 

Utifrån besiktningsanmärkningarna med efterföljande utredning har 

en omfattande projektering genomförts under 2016 och 2018. 

Projekteringen omfattar i stort sett hela brokonstruktionen, 

manöversystem och tillståndhantering för åtgärder.  

Under upphandlingsförfarandet inkom inga anbud. Tekniska 

nämnden beslutade då att avbryta upphandlingen och istället utföra 

projektet i egen regi tillsammans med ramavtalade entreprenörer. 

Projektet har bedömts ha extremt höga risker och har varit svårt att 
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prissätta vilket var en anledning till att potentiella anbudslämnare 

valt att avstå. 

För att möjliggöra fortsatt tid- och resursplanering för utförande 

behöver beslut om inriktning fattas avseende utförandet av 

Herrgårdsbrons renovering. 

Med hänsyn till de brister i brons konstruktion och underspolningar 

som redovisats måste åtgärder för bron genomföras. För att 

möjliggöra genomförande begär kommunstyrelsen, teknisk 

verksamhet, tilläggsanslag om 32 000 000 kronor för renovering. 

Projektet planeras pågå åren 2018-2021. Se tabell nedan. 

Uppskattad kostnadsfördelning för perioden 2018-2021 

2018   3 000 000 kr 

2019   27 000 000 kr 

2020   27 000 000 kr 

2021   5 000 000 kr 

Totalt exkl. riskkostnad  62 000 000 kr 

Tekniska nämnden erhöll i 2018 års investeringsbudget 25 000 000 

kronor för renovering av Herrgårdsbron. Finansiering skulle ske 

genom extern upplåning. Under år 2018 har 3 000 000 kronor 

utnyttjats medan kommunfullmäktige förutsätts besluta om 

kompletteringsbudget år 2019 för resterande 22 000 000 kronor. 

Inom kommunstyrelsens, teknisk verksamhets, investeringsbudget 

år 2019 kan 5 000 000 kronor omfördelas till Herrgårdsbrons 

renovering. Det innebär att investeringsbudget, 27 000 000 kronor, 

för projektet finns för år 2019. 

För åren 2020-2021 behövs ytterligare 32 000 000 kronor, fördelat på 

27 000 000 kronor år 2020 samt 5 000 000 kronor år 2021. För att 

igångsätta projektet behövs beslut om budget för den totala 

investeringen. 

Finansiering av 59 000 000 kronor föreslås ske genom extern 

upplåning under åren 2019-2021. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige i april månad 

2019 beslutar om kompletteringsbudget på 22 000 000 kronor 

för investeringsprojektet Herrgårdsbron, föreslås 

kommunstyrelsen, teknisk verksamhet, erhålla 

investeringsbudget år 2020 på 27 000 000 kronor samt år 2021 

på 5 000 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom extern upplåning av 59 000 000 

kronor under åren 2019-2021. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

genomförandet av projektet 2019. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över 

ekonomi och konsekvenser av en etappindelning av projektet. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 4 KS 372/2017-534 

Inriktningsbeslut gällande kommunens fibernät 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

detaljdokumentering samt utreda och återkomma med Telias 

avtal avseende förvärv, drift och underhåll av befintligt 

fibernät. 

Sammanfattning 

Efter utträdet ur Fibra har kommunen tillsammans med Telia utrett, 

och översiktligt dokumenterat fibernätet och dess kanalisation. 

Resultatet av utredningen visar att en separation och uppdelning av 

verksamhetsnätet och det kommersiella nätet skulle kräva stora 

ekonomiska anslag för att bygga ett rent verksamhetsnät som 

kommunen nyttjar, driftar och underhåller. Det skulle även innebära 

att kommunen behöver skapa en organisation för att underhålla 

verksamhetsnätet om dessa två nät skulle separeras. 

Vid ett informationsmöte med kommunstyrelsen den 8 januari 2019 

presenterade Telia ett förslag till hantering avseende förvärv av 

Arboga kommuns hela fibernätsinnehav. Förslaget innebär att 

kommunen och Telia tillsammans detaljdokumenterar det totala 

fiber- och kanalisationsinnehavet. Därefter upprättas avtalsförslag 

avseende förvärv, drift och underhåll som presenteras politiskt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Projekt- och gatuavdelningen 
Akten  
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§ 5 KS 455/2018-106 

Fördjupad samverkan - Samarbete gällande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. En gemensam tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) inrättas tillsammans med Köpings och Kungsörs 

kommuner. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Kungsörs 

kommuner fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldighet 

att se till att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska inom sina 

verksamheter. Arbetsuppgifterna har i samband med införandet av 

patientsäkerhetslagen och övertagandet av hemsjukvården utökats 

och till viss del förändrats. 

Den senaste tiden är en gemensam MAS-funktion ett utpekat 

politiskt beslut kring stärkt samverkan i Västra Mälardalen. Köping 

och Arboga kommun har egen MAS varför en stärkt samverkan 

leder till att de tre kommunerna får en gemensam MAS. 

Flera fördelar kan ses i en sammanslagning av tjänsterna. En 

gemensam MAS kan anställas på 100 procent vilket gör det lättare att 

finna en lämplig person. 

Den som får tjänsten arbetar bara med MAS funktionen och blir inte 

involverad i annan verksamhet vilket underlättar bland annat vid 

tillsyn. MAS arbetet är detsamma oavsett vilken kommun man 

arbetar i vilket innebär att det är möjligt med gemensamma rutiner 

till exempel kring förebyggande arbete med mera. 

Kostnaden för MAS bör fördelas 50/30/20 det vill säga 50 procent 

för Köping, 30 procent för Arboga och 20 procent för Kungsör. 

Köpings kommun eller Arboga kommun föreslås bli 

anställningskommun. Den gemensamma MAS:en svarar till 

respektive nämnd utifrån ansvarsområdet som är givet. 
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Socialnämnden behandlade ärendet den 21 november 2018 § 154 och 

beslutade ställa sig bakom förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 6 KS 447/2018-003 

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, krisledningsnämnd samt 
gemensamma arbetsformer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas. 

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades senast i 

kommunfullmäktige den 25 oktober 2018, § 114 i samband med 

beslut om nämndsorganisation för mandatperioden 2109-2022. 

Nu har ytterligare revideringar gjorts inför den nya mandatperioden. 

Sveriges Kommuner och landstings underlag för lokala bedömningar 

har använts som vägledning. 

I förslaget har ny text tillförts med kursiv text och text som bör tas 

bort har strukits över.  

Bland förändringarna kan nämnas 

 Anställning av förvaltningschefer och kommundirektör har 

flyttats från avsnitt 1.8 personalpolitiken till avsnitt 1.3 

kommunstyrelsens övergripande uppgifter. 

 Avsnitt 1.13 om Styrande dokument har lagts till. 

 Avsnitt 2.3 Behandling av personuppgifter har anpassats. 

 Tekniska nämndens uppgifter i reglementet har flyttats till 

kommunstyrelsen och viss revidering har gjorts. Ytterligare 

revideringar kommer att bli nödvändiga längre fram. 

 Avsnitt 2.9.11 Jäv och 2.9.12 Yrkanden har lagts till. 

Kommunallagens möjligheter till självförvaltningsorgan har inte 

belysts i förslaget. Inte heller att ge möjlighet till sammanträde på 

distans finns med i förslaget. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 7 KS 329/2018-003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.  Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 

2. Arbetsordningen gäller från och med den 1 mars 2019. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2018, § 7, att anta 

arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från den 1 mars 2018. 

Revidering bör ske varje mandatperiod. I arbetet har Sveriges 

Kommuner och Landstings underlag för lokala bedömningar av 

arbetsordning för fullmäktige använts. 

Tillägg har gjorts i kursiv text och borttagen text redovisas som 

överstruken. Redaktionella ändringar redovisas inte i 

sammanfattningen. 

 § 5 Upphörande av uppdraget är ny och innebär att 

uppdraget efter särskild ansökan kan få behållas under 

återstoden av mandatperioden. 

 § 10 Tillkännagivande av sammanträdena har ändrats i 

enlighet med Kommunallagen. 

 § 26 Talarordning och ordningen vid sammanträdena. Ett 

tillägg görs att talaren och den som begärt replik har rätt till 

totalt 2 repliker vardera per replikskifte. 

 § 33 Medborgarförslag, där görs ett tillägg om att 

kommunfullmäktige med anledning av förslagets karaktär får 

möjlighet att omvandla förslaget till en synpunkt. Förslaget 

överlämnas då till berörd verksamhet för besvarande enligt 

kommunens synpunktshantering. Förslagsställaren ska 

underrättas om vilken verksamhet som synpunkten är 

överlämnad till. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 8 KS 445/2018-108 

Överklagande avseende medborgarförslag om att 
Arboga kommun ska ta bort uppmaning till villaägare 
att snöröja och halkbekämpa trottoarer och vägbanor 
som gränsar till villatomten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget ska besvaras av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Till Förvaltningsrätten i Uppsala har inkommit en begäran om 

laglighetsprövning enligt kommunallagen av ett beslut som fattats 

av tekniska nämnden avseende medborgarförslag om att Arboga 

kommun ska ta bort uppmaning till villaägare att snöröja och 

halkbekämpa trottoarer och vägbanor som gränsar till villatomten. 

I överklagandet yrkas att ärendet ska återförvisas till 

kommunfullmäktige för vidare handläggning och beslut eftersom 

ärendet också är av principiell beskaffenhet. 

Förvaltningsrätten har begärt svar på överklagandet senast den 5 

december 2018. Kommunstyrelseförvaltningen har begärt och fått 

anstånd med svaret till den 31 januari 2019. 

Skälet för yrkandet är att ett medborgarförslag lämnades in till 

Arboga kommun med yrkandet att fastighetsägarna inte längre ska 

åläggas att utföra snöskottning mm på gångbanor och vissa områden 

på vägar som gränsar till deras tomter.  

En förutsättning för att medborgarförslaget kan bifallas, helt eller 

delvis, är att kommunen ändrar eller upphäver kommunfullmäktiges 

beslut av den 14 december 1995, § 154 där kommunen ålägger 

fastighetsägarna att utföra detta arbete. Vidare framgår det av 

kommunallagen 2017:725 5 kap § 2 att kommunfullmäktige inte kan 

delegera ett sådant beslut till en kommunal nämnd.  

Tekniska nämnden beslutade den 10 oktober 2018, § 82 att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ansvaret för 

gaturenhållning regleras enligt kommunfullmäktiges beslut den 14 
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december och att det i dagsläget inte finns några nya förutsättningar 

som motiverar en annan reglering. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Akten  
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§ 9 KS 402/2017-101 

Svar på medborgarförslag om borttagande av Arboga 
kommuns uppmaning/beslut till villaägare att de i vissa 
fall är skyldiga att snöröja och halkbekämpa trottoarer 
och vägbanor som gränsar till villatomten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att ansvaret för 

gångbanerenhållningen regleras enligt kommunfullmäktiges 

beslut den 14 december 1995, § 154 och att det i dagsläget inte 

finns några nya förutsättningar som motiverar en annan 

reglering. 

Sammanfattning 

Roland Magnusson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 

16 november 2017, § 159, kommit in med ett medborgarförslag om 

att kommunen tar bort uppmaningen till villaägare att snöröja och 

halkbekämpa trottoarer och vägbanor som angränsar till villatomten. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget 

till tekniska nämnden för besvarande. Under ärendets beredning på 

tekniska förvaltningen fördes en diskussion med 

kommunstyrelseförvaltningen om att ärendet nog borde återföras till 

kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 

Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 oktober 

2018, § 81 att medborgarförslaget avslås med motiveringen att 

ansvaret för gångbanerenhållningen regleras enligt 

kommunfullmäktiges beslut den 14 december 1995, § 154 och att det i 

dagsläget inte finns några nya förutsättningar som motiverar en 

annan reglering. 

Då tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2019 och 

frågorna ska hanteras av kommunstyrelsen så föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska besvaras 

av kommunfullmäktige. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 10 KS 314/2016-101 

Svar på motion om att bygga en ny återvinningsstation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att dialogen med VafabMiljö 

Kommunalförbund om ett nytt återbruk i Arboga pågår. 

Sammanfattning 

Agneta Bode (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde  

den 29 september 2016, § 175, inkommit med en motion om att bygga 

en ny återvinningsstation. Motionären anser att 

återvinningsstationen på Norra Ågatan har väldigt många brister. 

Dels är den för liten och det uppstår ofta både köer och kaos när flera 

bilar kör upp bredvid containrarna som står i markplan. 

Motionären yrkar därför: 

 Att utredningen och samtalen med Vafab återupptas snarast 

om möjligheten att bygga en ny, modern återvinningscentral i 

Arboga, med möjlighet att lämna saker till försäljning enligt 

den modell som tillämpas i Göteborg och Trollhättan, samt 

 Att återvinningscentralen öppettider utökas och förbättras så 

att den motsvarar medborgarnas, men också våra företags 

behov. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade 

ärendet vid sitt sammanträde den 10 oktober 2018, § 82. Av 

protokollsutdraget framgår att behovet av ett nytt återbruk i Arboga 

har framförts till VafabMiljö Kommunalförbund. Från VafabMiljö 

Kommunalförbund har besked lämnats till Arboga kommun i juni 

2018 om att förbundet startat ett projekt för att ta fram koncept för 

hur återbruken ska se ut vid ombyggnation/nybyggnation. 

Utgångspunkten är den återbruksutredning som gjordes under 2017. 

Ett nytt återbruk i Arboga blir en del av projektet. Mot denna 

bakgrund föreslås motionen besvarad. 

__________ 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 11 KS 158/2015-101 

Svar på motion om främjande av investeringar i 
solelsproduktion i Arboga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionens första punkt besvaras med att karttjänst för analys 

av fastigheters lämplighet för installation av solceller finns 

tillgänglig hos bland annat Mälarenergi. 

2. Motionens andra punkt bifalles med att vid en framtida 

översyn av de helägda bolagens ägardirektiv kommer 

förnyelsebar energi som en del av bolagets verksamhet att 

inarbetas. 

Sammanfattning 

Per Boberg, MP, har till kommunfullmäktiges sammanträde  

den 26 mars 2015, § 42, inkommit med en motion om främjande av 

investeringar i solelsproduktion i Arboga.  

Motionären menar att Västra Mälardalsregionen har ett gynnsamt 

klimat för elproduktion genom solceller. Motionären föreslår: 

 att Arboga kommun undersöker möjligheten att ta fram en 

lättillgänglig karta for små och stora fastighetsägare där 

fastighetens lämplighet for installation av solceller tydliggörs 

utifrån fastighetens läge och utformning.  

 att investeringar i solpaneler på fastigheter tillhörande de av 

kommunen hel- eller med avgörande majoritet delägda 

bolagen skrivs in i dessa bolags ägardirektiv som en särskild 

uppgift för bolagen.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade 

ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2018, § 107. Av 

protokollsutdraget framgår att för att göra en analys av fastigheters 

lämplighet för installation av solceller utifrån fastighetens läge och 

utformning krävs en mängd data. Idag har Arboga kommun genom 

medlemskap i Geodatasamverkan tillgång till de laserscanningar 

som Lantmäteriet genomfört över hela landet. Från dessa går det att 
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få tillgång till ovanstående information. Det Arboga kommun saknar 

för att möjliggöra motionärens önskemål är programvaran för att 

genomföra analyserna och för att presentera materialet på ett 

lättillgängligt sätt.  

Idag finns materialet tillgängligt som en karttjänst hos exempelvis 

Mälarenergi där fastighetsägare kan genomföra ”Solelskollen” för 

analys av fastighetens lämplighet för installation av solceller.  

Frågan avseende ändring i ägardirektiv för bolag föreslås 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det i bolagsordningen 

för Sturestadens Fastighets AB finns det beskrivet att bolaget kan äga 

och förvalta anläggning för produktion av förnyelsebar energi för 

eget eller hyresgästers behov. Gällande de helägda bolagens 

ägardirektiv, bland annat Rådhuset i Arboga AB, kommer det att vid 

en framtida revidering av direktiven tas i beaktande hur förnyelsebar 

energi ska kunna utgöra en del av verksamheten.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 12 KS 425/2018-007 

Svar på granskning av införande av nytt 
ekonomisystem 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer godkänns och 

lämnas som svar till revisionen. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har granskat Arboga kommuns 

införande av nytt ekonomisystem. Det sakkunniga biträdet (KPMG) 

har utfört granskningen. 

Nytt ekonomisystem (Raindance, leverantör CGI) implementerades 

inför år 2018. Upphandling och implementering har skett i samarbete 

med Köpings, Kungsörs samt Surahammars kommuner. Även de 

kommunägda bolagen och gemensamma kommunalförbund har 

ingått i samarbetet, totalt 16 organisationer. Västra Mälardalens 

Kommunalförbund, VMKF, är avtalspart med leverantören, CGI, för 

samtliga 16 organisationer. För införandet av det nya 

ekonomisystemet finns en styrgrupp med ekonomichefer, 

representanter från VMKF samt representanter från leverantören, 

CGI. Under hela processen med införandet har styrgruppen träffats i 

regel varannan månad och oftare vid behov. En grupp med 

redovisningsexperter, KAKS-gruppen, har berett de frågor som 

sedan tas upp på styrgruppen.   

Syftet med granskningen är, enligt revisorerna, att övergripande 

bedöma om kommunens ekonomisystem har erforderliga funktioner 

och integrationer för att säkerställa effektiv ekonomihantering, 

tillförlitliga ekonomiska rapporter och beslutsunderlag samt en 

tillfredställande intern kontroll.  

Utifrån granskningen redovisas de förtroendevalda revisorernas 

rekommendationer till kommunstyrelsen nedan med kursiv fet 

stil. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer lämnas nedan 

under respektive kommentar från revisorerna. 

 Revisorernas rekommendation: 
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”Skyndsamt finna lösning på de problem som är kopplade till 

kundreskontran”. 

Kommentar: 

Avstämningsmöten om kundreskontran hålls varje vecka mellan 

KAKS-gruppen och leverantörens konsulter om de krav som 

fortfarande inte är uppfyllda. I slutet av oktober gjordes en 

uppdatering av kundreskontran och där leverantören utlovade 

lösning på ett flertal av de krav som inte hade tillgodosetts tidigare. 

Tyvärr visade det sig att vissa krav blev avhjälpta men nya 

felaktigheter uppstod. I början av december kommer att möte att 

hållas på plats med leverantören där krav kommer ställas på 

omedelbara åtgärder inom kundreskontran.   

Revisorernas rekommendation: 

”Säkerställa att det arbetas fram en systemförvaltarplan för 

ekonomisystemet Raindance”.  

Kommentar: 

Arbete pågår inom VMKF att ta fram en systemförvaltarplan. Ett 

utkast planeras finnas innan årsskiftet. 

Revisorernas rekommendation: 

”Efter 2018 års bokslut säkerställa att ekonomisystemet fungerar 

fullt ut”. 

Kommentar: 

Det är först när det första bokslutet i nytt ekonomisystem har gjorts 

som det går att bedöma om systemet fungerar fullt ut. Dock har ett 

delårsbokslut genomförts per sista augusti då stora delar av 

ekonomisystemet sätts på prov. Delårsbokslutet kunde genomföras 

på ett tillförlitligt sätt.  

Revisorernas rekommendation: 

”Skyndsamt ta initiativ till att klargöra hur kostnadsfördelningen 

ska göras mellan de kommuner, bolag och kommunalförbund som 

ingår i ekonomisystemet”. 
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Kommentar: 

Investeringsutgiften på cirka 10 miljoner kronor redovisas hos 

VMKF. Organisationerna får sedan en driftkostnad årligen för 

ekonomisystemet. Driftkostnaden består av ränta, avskrivningar 

samt drift av systemet. Olika alternativ till fördelning av 

driftkostnaderna är framtaget men inget beslut är ännu fattat om 

vilken fördelningsgrund som ska gälla.  

__________ 
 
Skickas till: 
Revisionen 
KPMG 
Akten  
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§ 13 KS 278/2018-007 

Svar på uppföljande granskning av beredskap för kris 
och extraordinära händelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Svaret på revisionsgranskningen godkänns. 

2. Granskning och svar överlämnas till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en uppföljande 

granskning av den granskning avseende kommunens beredskap för 

kris och extraordinära händelser som genomfördes under 

revisionsåret 2014 och avlämnades 2015-04-10. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2018. 

Rapporten inkom till kommunstyrelsen den 8 oktober 2018 och 

kommunrevisionen emotser svar från kommunstyrelsen senast 2018-

11-30. 

I denna granskning framkom det att kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys behövde uppdateras samt att nämnderna snarast 

behövde säkerställa att deras krishanteringsplaner var aktuella och 

kända i verksamheten. 

I den uppföljande granskning som nu genomförts kan vi konstatera 

att Arboga kommun har utarbetat både en risk- och sårbarhetsanalys 

och en krisledningsplan. Planen innehåller i all väsentlighet de delar 

som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har med i sina 

riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser. Revisorerna gör dock 

bedömningen att kommunen kan utveckla sin sårbarhetsanalys och 

förmågebedömning ytterligare. Detta i syfte att ge kommunen en 

bättre kännedom om den egna förmågan att hantera riskerna samt en 

bättre förmåga att precist rikta förbättringsåtgärder. 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, och tekniska 

nämnden har beslutat om nämndspecifika krishanteringsplaner. 

Revisorernas bedömning är att planerna innehåller de delar som 
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MSB anser vara relevanta för lokala krishanteringsplaner. Fritids- 

och kulturnämnden har inte beslutat om en egen krishanteringsplan. 

Revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen framgår i 

kursiv stil och följs av kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

svar. 

Säkerställa att nämnderna reviderar sina krishanteringsplaner minst en 

gång varje mandatperiod utifrån det som framkommit i kommunens risk- 

och sårbarhetsanalys. 

Under året 2019 kommer revidering av krishanteringsplan påbörjas. 

Detta görs varje mandatperiod.  

Säkerställa att fritids- och kulturförvaltningen utarbetar en övergripande 

krishanteringsplan som innehåller plan för hur nämnden kan bidra med 

resurser till övriga nämnder för att upprätthålla samhällsviktiga resurser i 

händelse av kris. 

De nämnder som har samhällsviktig verksamhet får begära 

förstärkning av sina resurser från fritids- och kulturnämnden i sina 

krishanteringsplaner.  

Utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen genom att mer detaljerat 

analysera hur allvarligt och omfattande en specifik händelse påverkar 

samhället eller den egna organisationen. 

Sedan 2017 har ett övergripande projekt kopplat till risk- och 

sårbarhetsanalysarbetet påbörjats. Projektet, kallat 

kontinuitetshantering, innebär i sin korthet kartläggning av kritiska 

beroenden inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Kartläggningen fyller två syften; dels skapa ökad 

krishanteringsförmåga inom verksamheterna kring hur de ska arbeta 

förebyggande med att skapa en verksamhet som är robust till 

vardags och i kris. Dels, att tillhandahålla oss underlag för att göra 

en helhetskartläggning för kritiska beroenden inom kommunen. 

Dessa kritiska beroenden identifieras som risker och sårbarheter och 

analyseras därefter. Denna kartläggning utgör en av grundpelarna 

för arbetet med revidering och omarbetning gällande risk- och 

sårbarhetsanalys och förväntas ge mer detaljrik analys i linje med 
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granskningens önskan. Arbetet med att utveckla risk- och 

sårbarhetsanalysarbetet har således påbörjats sedan en god tid 

tillbaka och den nya risk- och sårbarhetsanalysen förväntas vara klar 

under 2019. Nedan följer en lista kring vilka verksamheter som 

hittills har deltagit i det fortgående kontinuitetshantering projektet:  

1. Gator och vägar, snöröjning 

2. Äldreboende 

3. LSS 

4. Dricksvattenförsörjning 

5. Avloppshantering 

6. Hemtjänst/hemsjukvård 

7. IT 

8. Fastighetsavdelning 

9. Måltidsenheten 

10. Förskola 

11. Grundskola 

12. Kommunikation/Upplysningscentral 

13. Myndighetsutövning  

__________ 
 
Skickas till: 
Revisionen 
KPMG 
Akten  
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§ 14 KS 456/2017-007 

Svar på granskning av kommunens beredskap i 
flyktingmottagandet samt integrationen utifrån 
barnperspektiv 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Svaret på revisionsgranskningen godkänns. 

2. Granskning och svar överlämnas till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en granskning avseende 

kommunens beredskap i flyktingmottagandet samt integration 

utifrån ett barnperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2017 och inkom till kommunstyrelsen den 21 december 2017. 

Revisorerna önskade svar före den 9 mars 2018. Förlängd svarstid 

har begärts och beviljats till den 9 oktober 2018. 

Granskningen har syftat till att bedöma om styrning, genomförande 

och uppföljning av arbetet med att integrera nyanlända fungerar på 

ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen har kartlagt kommunens integrationsarbete och visar 

vad kommunstyrelsen och aktuella nämnder gör för att anpassa och 

planera verksamhet och serviceutbud samt hur 

myndighetsutövningen fungerar. 

Revisorernas rekommendationer följer nedan i kursiv stil följt av 

kommunstyrelsens svar. 

Fastställa styrande dokument med uppföljningsbara mål utifrån 

kommunfullmäktiges mål och barnperspektivet. 

Nämnderna har tydliga mål för integrationsarbetet. 

Inom socialförvaltningen pågår arbetet med att ta fram en 

handlingsplan för integrationsarbetet i Arboga kommun. Planen 

kommer att färdigställas under första kvartalet 2019. 

Fastställa en riktlinje för fördelning av flyktingfonden 
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I den så kallade flyktingfonden redovisas schablonintäkter för 

personer som fått permanent uppehållstillstånd. 

Enligt Migrationsverket ska schablonersättningen täcka kostnader 

för etableringsinsatser som till exempel 

 mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

 särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola 

förskola, fritidshem och barnomsorg med mera 

 utbildning i svenska för invandrare 

 anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som 

omfattas av förordningen om etableringsinsatser 

 samhällsorientering 

 tolk 

 andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 

samhället 

 vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.  

För år 2018 uppgår beloppen till 133 200 kronor för en person som 

inte fyllt 65 år och till 80 300 kronor för en person som har fyllt 65 år. 

Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Om 

personerna flyttar från kommunen under den perioden erhåller den 

nya bosättningskommunen ersättningen. 

I samband med delårsrapporten 2018-08-31 uppgick flyktingfonden 

till 20,7 miljoner kronor. 

Kommunens hantering av schablonersättningen, den så kallade 

flyktingfonden 

Kommunens förvaltningschefsgrupp har ansvaret för fördelning av 

schablonersättningarna till verksamheterna. Ersättningarna fördelas i 

enlighet med hur Migrationsverket anger att schablonersättningen 

ska användas. 

Ersättningen fördelas till barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter förskola, grundskola, vuxenutbildning, SFI samt 

gymnasieskola. 

Ersättning till fritids- och kulturnämndens verksamheter fördelas till 

bibliotek (inköp av media på andra språk än svenska) samt till 
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fritidsbanken där personer kan låna idrottsprylar gratis, vilket kan 

ses som ett led i integrationsarbetet. 

Ersättning till socialnämndens verksamheter fördelas till mottagning 

av nyanlända, tolkar, samhällsorientering, arbetsmarknadsåtgärder 

för nyanlända med mera som ska underlätta etableringen i samhället 

för nyanlända. 

Återredovisning av hur flyktingfonden använts sker till politikerna 

vid delårs- och årsbokslut. Politikerna har ingen önskan att fatta 

beslut om ytterligare riktlinjer. 

Då förvaltningschefsgruppen utgår från Migrationsverkets 

anvisningar om hur medlen ska användas ser inte 

kommunstyrelseförvaltningen någon anledning till att 

kommunstyrelsen beslutar om samma riktlinjer. 

Bilda ett integrationsråd samt verka för att även externa aktörer t ex 

Arbetsförmedlingen ingår i rådet. 

I länet finns ett integrationsråd som arbetar med integrationsfrågor 

och där deltar Arboga kommun i arbetet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisionen 
KPMG 
Akten  
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§ 15 KS 295/2018-042 

Svar på granskning av delårsrapport 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer godkänns och 

lämnas som svar till revisionen. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna ska, enligt lagstiftningen, granska 

delårsrapporten. De överlåter till sitt sakkunniga biträde att utföra en 

granskning av delårsrapporten. Bilagt finns revisorernas bedömning 

samt det sakkunniga biträdets (KPMG) granskningsrapport. 

De förtroendevalda revisorernas kommentarer till granskningen av 

delårsrapporten redovisas nedan med kursiv fet stil.   

Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer lämnas nedan under 

respektive kommentar från revisorerna.  

Revisorerna skriver:  

”Avseende de verksamhetsmässiga målen är endast 11 mått av totalt 

23 avstämda i delårsrapporten. Vi har därmed inget underlag för att 

göra en fullständig bedömning utifrån begreppet god ekonomisk 

hushållning, varför vi har valt att avstå från att bedöma 

verksamhetsmålen”. 

Kommentar: 

Vid beslut om vilka mål och mätningar som verksamheten ska styras 

mot, har jämförbarhet varit en uttalad önskan från politiken. 

Möjligheten till jämförbarhet har vägt över i förhållande till att 

kunna genomföra samtliga mätningar i delårsrapporten. I 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) jämförs ett 40-tal mått med 

cirka 240 andra kommuner. KKiK sammanställs av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) årligen. Mätningar hämtas från 

annan offentlig statistik som t ex öppna jämförelser. Mätningar 

hämtas även från medborgarundersökningen (vartannat år), från 

SKL:s webbundersökning (årligen) samt från medarbetarenkäten 
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(vartannat år). Medborgarundersökningen och 

medarbetarundersökningen kommer att genomföras hösten 2019. 

Om de flesta mätningar ska kunna ske i samband med delårsrapport 

finns ingen möjlighet till jämförbarhet med andra kommuner.  

Revisorerna skriver:  

”Revisorerna konstaterar att kommunen avviker från Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendation nummer 22. Revisorerna 

rekommenderar att kommunen ser över möjligheten att upprätta en 

sammanställd redovisning som ger en helhetsbild av kommunens 

ekonomiska ställning och åtaganden.”  

Kommentar: 

I Arboga kommuns delårsrapport redovisas resultat och prognoser 

för de företag och organisationer där kommunen har ett röstetal över 

20 procent. Rekommendationen från Rådet för kommunal 

redovisning om sammanställd redovisning i delårsrapporten 

kommer att utgå när den nya lagstiftningen börjar gälla fr o m med 

år 2019.  

Revisorerna skriver: 

”Vi ser med mycket stor oro på den ekonomiska utvecklingen inom 

socialnämnden och har därför för avsikt att följa den noga under 

resterande 2018.” 

Kommentar: 

Kommunstyrelsen följer styrelsens och nämndernas ekonomi 

månatligen med undantag för några månader i början av året samt 

under sommaren.  

De nämnder som prognosticerar underskott jämfört med den 

ekonomiska ramen inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde för 

att redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hålla 

den ekonomiska ramen. Då socialnämndens prognosticerade 

underskott ökat kraftigt under hösten har kommunstyrelsens 

presidium veckovisa träffar med representanter från socialnämnden 

(nämndordförande, förvaltningschef samt ekonom) då åtgärder 

presenteras för att minska underskottet. Kommunledningen har gett 



  
PROTOKOLL 33 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

kommundirektören i uppdrag att extern utredning kring den 

ekonomiska utvecklingen inom socialnämndens verksamheter ska 

genomföras snarast.   

__________ 
 
Skickas till: 
Revisionen 
KPMG 
Akten  
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§ 16 KS 450/2018-003 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 samt 
kontroll av gemensamma processer 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Plan för intern kontroll år 2019 för kommunstyrelsen 

godkänns. 

2. Uppföljning av processer för GDPR och inköp för hela 

kommunorganisationen genomförs av 

kommunstyrelseförvaltningen för år 2018. 

3. Nämnderna får i uppdrag att inarbeta de 

kommungemensamma processerna avseende kontroll av 

arvode, delegering, offentlighetsprincipen samt 

registerförteckning enligt GDPR i nämndernas planer för 

intern kontroll för år 2019. 

Sammanfattning 

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

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

upprättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2016, § 65, att uppmana 

nämnderna att se över sina internkontrollplaner och att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i de delar som är möjligt 

samordna kommunens arbete med den interna kontrollen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan för 

intern kontroll för kommunstyrelsens verksamheter för år 2019 med 

förslag till processer som bör följas upp av samtliga nämnder. De 

gemensamma processerna avser kontroll av arvoden, delegering, 

offentlighetsprincipen och GDPR. Liksom tidigare föreslås att 

kommunstyrelsen följer upp processer för inköp för hela 

kommunorganisationen för år 2019. Livsmedelslagen följs upp 

genom att livsmedelshanteringen inom kost- och VA-avdelningarna 

följs upp. 

__________ 
 
Skickas till: Samtliga nämnder, Akten  
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§ 17 KS 255/2018-142 

Länsgemensam nyföretagarrådgivning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning godkänns. 

2. Finansiering med 27 868 kronor per år tas inom ram. 

Sammanfattning 

I syfte att få fler startade lönsamma företag med lång 

levnadsfrekvens har ett förslag om länsgemensam 

nyföretagarrådgivning tagits fram. Nyföretagarcentrum erbjuder 

kostnadsfri, konfidentiell, objektiv och affärsmässig rådgivning till 

alla som vill starta eget. Nyföretagarcentrum föreslås bedriva 

nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner. Därigenom 

förväntas tillgängligheten till kvalitetssäkrad rådgivning i alla 

kommuner förbättras. 

Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från 

Region Västmanland, några av länets kommuner och 

Nyföretagarcentrum. Arbetsgruppens förslag har förankrats i 

nätverket för kommunernas näringslivsansvariga samt i Regionala 

ledningsgruppen. Förslaget är att Nyföretagarcentrum bedriver 

nyföretagarrådgivning i länets 10 kommuner. 

Förväntade effekter av förändringen är tillgänglighet till 

kvalitetssäkrad rådgivning i alla kommuner. Tydliga och enhetliga 

rutiner, bättre uppföljning och statistik samt effektiv marknadsföring 

för att nå fler.  

Finansieringsmodellen bygger på en fördelning med en fjärdedel 

vardera från 

 Privat regional finansiering (företag med regionalt intresse) 

 Privat lokal finansiering (lokala företag) 

 Offentlig regional finansiering (Region Västmanland) 

 Offentlig lokal finansiering (respektive kommun) 
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Nyföretagarcentrum kontaktar företagen med regionalt intresse och 

sköter de kontakterna. I samråd med näringslivsenheterna i 

respektive kommun sköter de även kontakten med lokala företag. 

Förslag till åtaganden 

 Arboga kommun tillhandahåller lokal/kontor för 

rådgivningstillfällena 

 25 % ekonomiskt bidrag, för Arboga 27 868 kronor/år  

 Utvecklingscentrum har inledande samtal med det lokala 

näringslivet och förmedlar sedan kontakter till 

Nyföretagarcentrum 

 Utvecklingscentrum medverkar när Nyföretagarcentrum 

besöker lokala näringslivet 

 Stödja aktiviteter enligt överenskommelse 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Utvecklingscentrum 
Akten  
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§ 18 KS 4/2019-102 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott tillika ordinarie 
ledamöter i krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Valda för tidsperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 om inte annan 

tidsperiod anges: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter                                                Personliga ersättare 

Anders Röhfors (M)                               Håkan Tomasson (M) 

Jonna Lindman (M)                                Jonas Stenzelius (KD) 

Dan Avdic Karlsson (V)                        Carl-Erik Almskoug (OPA) 

Anders Cargerman (L)                          Marianne Samuelsson (L) 

Andreas Silversten (S)                           Kerstin Rosenkvist (S) 

Sara Axelsson (S)                                    Lena Träff (S) 

Martin Nyqvist (SD)                              Tony Pehrsson (SD) 

Ajournering 

Ajournering är begärd och verkställs mellan kl 15:20-15:25. 

__________ 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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§ 19 KS 4/2019-102 

Val av kommunstyrelsens representanter i kommunens 
råd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över handikapprådet och 

trafiksäkerhetsrådet. 

2. Valda för tidsperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 om inte annan 

tidsperiod anges: 

Förebyggande rådet        

Ansvarig: Kommunstyrelsen              

Ledamöter 

Anders Röhfors (M) ordförande 

Hans Ivarsson (C) 

Kerstin Rosenkvist (S) 

Näringslivsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen              

Ledamöter 

Anders Röhfors (M) ordförande 

Andreas Silversten (S) 

Pensionärsrådet 

Ansvarig: Socialnämnden                    

Ledamot                                                    Ersättare 

Anders Cargerman (L)                           Kerstin Rosenkvist (S) 

___________________________ 

Sammanfattning 

I följande råd ska kommunstyrelsen utse ledamöter och ersättare. I 

de råd som kommunstyrelsen ansvarar för utses även ordförande i 

rådet. 

Förebyggande rådet        

Ansvarig: Kommunstyrelsen              3 ledamöter 
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Handikapprådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen              2 ledamöter 2 ersättare 

Näringslivsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen              Kommunstyrelsens ordförande 

                                                                 1 ledamot från  

                                                                 kommunstyrelsen (opposition) 

Trafiksäkerhetsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen              2 ledamöter 2 ersättare 

Pensionärsrådet 

Ansvarig: Socialnämnden                    1 ledamot    1 ersättare 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över 

handikapprådet och trafiksäkerhetsrådet. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga råd 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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§ 20 KS 4/2019-102 

Val av representanter till Länsstyrelsens 
jämställdhetsråd, integrationsråd samt miljö- och 
klimatråd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Valda för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 om inte annan 

tidsperiod anges: 

Jämställdhetsrådet 

Hans Ivarsson (C) 

Integrationsrådet 

Marie-Louise Söderström (C) 

Miljö- och klimatrådet 

Anders Röhfors (M) 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen Västmanlands län 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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§ 21 KS 4/2019-102 

Val av representanter till regionens 
samverkansgrupper 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Valda för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 om inte annan 

tidsperiod anges: 

Samverkansgrupp barn och unga 

Ledamot                                                    Ersättare 

Hans Ivarsson (C)                                   Marie-Louise Söderström (C) 

Samverkansgrupp äldre 

Ledamot                                                    Ersättare 

Marie-Louise Söderström (C)               Kjell Wendin (KD) 

Samverkansgrupp kultur och idrott 

Ledamot                                                    Ersättare 

Marianne Samuelsson (L)                      Mikael Söderlund (M) 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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§ 22 KS 4/2019-102 

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Valda för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 om inte annan 

tidsperiod anges: 

Kommuninvests föreningsstämmor 

Ombud                                                      Ersättare 

Anders Röhfors (M)                               Christina Johansson (M) 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommuninvest 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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§ 23 KS 2/2019-026 

Arbetsmiljökommitténs sammansättning 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att arbetsmiljökommitténs sammansättning ska bestå av fem 

arbetsgivarrepresentanter på samma sätt som 2015-2018. 

2. Att personalchef blir ledamot och tillika ersättare vid 

ordförandes frånvaro. 

3. I övrigt sker ingen förändring av Arbetsmiljökommitténs 

ledamöter. 

Sammanfattning 

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska 

bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Vid 

ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, 

ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för 

arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommittén ska delta i 

planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetets genomförande. 

Den ska följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och 

olycksfall samt verka för tillfredställande arbetsmiljöförhållanden. 

I Arboga kommun utgör Arbetsmiljökommittén kommunens 

skyddskommitté med 11 ledamöter enligt beslut i 

kommunfullmäktige. 

Ledamöter i Arbetsmiljökommittén 2019-2022 

Ordförande: Kommundirektör 

Ledamot och ers. vid ordf. frånvaro: Personalchef 

Ledamot: Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Ledamot: Förvaltningschef socialförvaltningen 

Ledamot: Förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen 

Ledamot: Lärarnas Riksförbund 

Ledamot: Lärarförbundet 

Ledamot: Vision 

3 Ledamöter: Kommunal 

Sekreterare: HR-specialist 

Representant: Företagshälsovård 
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__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Personalenheten 
Akten  
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§ 24 KS 5/2019-049 

Ekonomirapport 2019-01-15 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomirapport 2019-01-15 inklusive sjukstatistik och 

arbetslöshetsstatistik redovisas. 

Socialchefen redogör för socialnämndens ekonomi. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 25 KS 3/2019-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2019-01-15 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Regeringskansliet – Handlingsplan Agenda 2030 

Protokoll från Näringslivsrådet 2018-09-21 och 2018-

11-23 

KS 299/2018 

KS 96/2018 

Revisorerna i Arboga kommun - Angående svar på 

granskning arbetsgivarfrågor samt 

kommunstyrelseförvaltningens och 

socialförvaltningens svar 

KS 48/2018 

Välkomstbrev, Funktionsrätt Västmanland KS 368/2018 

Begäran om stöd till Grannsamverkan samt svar KS 377/2018 

Skrivelse från Jädersbruksvänner om byggnation 

vid Fördärvet 

KS 376/2018 

Hallstahammars kommunfullmäktiges beslut 

2018-10-25 § 120 Avtal om samverkan i gemensam 

överförmyndarnämnd mellan kommunerna Köping, 

Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar 

KS 224/2018 

Länsstyrelsen Västmanlands län – Remiss av 

handlingsplan för grön infrastruktur i 

Västmanlands län samt tekniska nämndens svar 

2018-12-19 § 118 

KS 394/2018 

Köpings kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29 § 

86 Reglemente för Västra Mälardalens 

överförmyndarnämnd samt avtal om samverkan i 

gemensam överförmyndarnämnd mellan 

kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, 

Hallstahammar och Surahammar 

KS 224/2018 

KS 201/2018 
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Surahammars kommunstyrelses beslut 2018-10-15  

§ 133 Avtal och Budget Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

KS 224/2018 

Förslag till ny översiktsplan för Lindesbergs 

kommun, Örebro län 

KS 156/2018 

Länsstyrelsen Västmanland - Information om 

kommunandelar för mottagande av 

ensamkommande barn 2019  

KS 429/2018 

Länsstyrelsen Västmanland - Beslut om fördelning 

av anvisningar år 2019 samt årsplanering för 

mottagande av nyanlända 2019 i Västmanlands län. 

Kopia till socialförvaltningen. 

KS 361/2018 

Protokoll från strategisk regional beredning  

2018-11-02 och 2018-11-30 

KS 165/2018 

Länsstyrelsen Västmanland län - Fördelning av 

medel från anslag 1:4 Stöd med anledning av 

flyktingsituationen till kommunerna 2019. Kopia till 

socialförvaltningen. 

KS 437/2018 

Region Västmanland - Kollektivtrafik för 

Västmanland, Trafikplan 2030 

KS 329/2016 

Boverket - Beslut enligt förordningen (2016:364) om 

statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande 

KS 275/2018 

Regionfullmäktiges beslut 2018-11-21 § 128 

Delårsrapport 2 till och med augusti 2018 för Region 

Västmanland samt revisorernas bedömning 

KS 228/2018 

Protokoll från förebyggande rådet 2018-11-27 KS 265/2018 

Länsstyrelsen Västmanlands län - Beslut om plan för 

övertagande av räddningstjänst i Västmanlands län 

KS 267/2018 
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Länsstyrelsen Västmanlands län - Beslut om 

program för räddningstjänst rörande kärnteknisk 

olycka och sanering i Västmanlands län 

KS 268/2018 

Protokoll från Västra Mälardalens 

Myndighetsförbunds direktion 2018-11-15 och 2018-

12-13 

  

Västmanlands kommuner – Ordförandebeslut att 

respektive kommun väljer till 

Hjälpmedelsnämnden/Gemensamma nämnden 

med 1 ledamot och 1 ersättare samt att Örjan 

Andersson (S) Hallstahammar, utses som vice 

ordförande 

  

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 

 13:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler 

knutna till konsumentprisindex, KPI 

 18:41 Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att 

bedriva fristående förskola 

 18:42 Tre pensionsöverenskommelser för individer som 

omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

 18:43 Omräkning av pension enligt PA-KL 

 18:44 Pensionsnämndens beslut om omräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner 

enligt PFA och KAP-KL under år 2019 

 18:45 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionär som inte har fått 

försäkringsskydd enligt AGS-KL 

 18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän 

överklagas genom förvaltningsbesvär 

 18:47 Budgetpropositionen för 2019 och 

höständringsbudgeten för år 2018 

 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 

småhus i bostadsrättsform 

 18:52 AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019 
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 18:53 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna 

bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5 

 18:54 Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10 

 18:59 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker 

 18:63 Omsorgsprisindex (OPI) 

 18:64 Budgetförutsättningar för åren 2018-2022 

 17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift 

samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019. 

 Skrivelse - Redovisningsfrågor 2018 och 2019  
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§ 26 KS 10/2019-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-01-15 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Del Datum Ärende 

6 Upphandling       

11. Undertecknande av 

ramavtal gällande 

företagshälsovård med 

Avonova Hälsa AB 

KD 2018-10-18 KS 431/2018 

12. Undertecknande av 

skafferiavtal med Vilstahallen 

AB och Asplunds Livs AB 

KD 2018-10-24 KS 27/2018 

13. Undertecknande av 

ramavtal för AV-produkter 

med AV Syd AB 

KD 2018-11-01 KS 362/2018 

14. Undertecknande av 

ramavtal gällande 

biblioteksmedia med Adlibris 

AB 

KD 2018-11-07 KS 426/2018 

15. Förlängning av ramavtal 

gällande finansiell leasing 

men Nordea Finans 

KD 2018-11-22 KS 29/2019 

16. Rekryteringsavtal med 

Randstad för ekonomichef, 

IFO-chef och skolchef 

KD 2018-11-27 KS 448/2018 

17. Förlängning av ramavtal 

gällande 

KD 2018-12-10 KS 63/2013 
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pensionsadministration med 

KPA Pensionsservice AB 

1 Allmänna frågor 
      

1. Avslag på begäran om 

utlämnande av handling 

KAN 2018-12-04 KS 451/2018 

2 Ekonomiärenden 
      

2. Omsättning av lån hos 

Kommuninvest 

EKO 2018-11-06 KS 453/2018 

3. Omsättning av lån hos 

Kommuninvest 

EKO 2018-11-27 KS 454/2018 

4 Personalfrågor 
      

6. Tillförordnad 

kommundirektör under tiden 

2018-12-01 till 2018-12-04 

KD 2018-11-27 KS 113/2018 

8 Brådskande ärenden 
      

4. Anställning av skolchef KSO 2018-12-10 KS 113/2018 

 

Delegater 

KSO – Kommunstyrelsens ordförande 

KD – Kommundirektör 

KAN – Kanslichef 

EKO - Ekonomichef  
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§ 27 KS 4/2019-102 

Val av trafiknämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Valda för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 om inte annan 

tidsperiod anges: 

Trafiknämnd 

Ledamöter 

Anders Röhfors (M) 

Jonna Lindman (M) 

Andreas Silversten (S) 

Sammanfattning 

I förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer övertar kommunstyrelsen ansvar för kommunens 

uppgifter som omfattas av lagen (1978:244) om nämnder för vissa 

trafikfrågor.  

Utdrag ur lag (2017:731): ”I den utsträckning som regeringen med 

stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela 

föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit 

åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 

8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en 

eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är 

föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). 

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att 

pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller 

om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även 

denna uppgift fullgöras av nämnden.” 

De beslut tidigare tekniska nämndens arbetsutskott som trafiknämnd 

fattat är framförallt beslut om lokala trafikföreskrifter.  

__________ 
 
Skickas till: Kommunkansliet, Akten 


