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§ 50  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Yttrande på förslag till Avfallsplan 2020-2030 och 

renhållningsföreskrifter från VafabMiljö Kommunalförbund, 

- Röstinstruktion till ombud vid förbundsmöte för Västmanlands 

Kommuner 2019, 

- Röstinstruktion till ombud vid förbundsstämma för Hjälmarens 

Vattenförbund 2019.  
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§ 51  

Beslut om offentligt ärende 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärende om ”Kommunstyrelsens måldokument och budget 2019” 

på föredragningslistan är offentligt.  
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§ 52 KS 49/2018-041 

Kommunstyrelsens måldokument och budget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mål och budget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2019 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Reservation 

Samtliga ledamöter från (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Andreas Silverstens (S) tilläggsyrkanden. 

Martin Nyqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 

Förslag till mål och budget för kommunstyrelsen för år 2019 har 

arbetats fram. I förslaget har mål och budget lagts samman för 

tidigare tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

Förslag till beslut 

1. Mål och budget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2019 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för information. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar på följande tillägg för 

kommunstyrelsens mål: 

- Målet "Arboga är inkluderande och tillgängligt" kompletteras 

med nämndmålet "Arboga kommun inhämtar aktivt 

medborgarnas åsikter genom medborgardialoger", vilket ska 

mätas genom måttet "Mätning av antalet medborgardialoger", 

med 2 stycken som målvärde för 2019, 

- Nämndmålet "Arboga kommun är en klimatsmart organisation" 

kompletteras med en mätning som avser nyetablerade 

miljösatsningar, 

- Nämndmålet "I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter" 

kompletteras med ytterligare en mätning som avser motorvägar 

och tågtrafik, samt 
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- Nämndmålet "Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv 

arbetsplats" kompletteras med en mätning avseende utvärdering 

av implementeringen av värdegrunden PUMI, mätningen ska 

påvisa hur väl medarbetare och chefer känner till och arbetar 

enligt värdegrunden. 

Dan Karlsson (V), Anders Cargerman (L) och Jonas Stenzelius 

(KD) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar på tillägget att nämndens mål om att 

"Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv" kompletteras 

med en mätning avseende kommunens skatteintäkter per 

kommuninvånare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Andreas Silverstens 

(S) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att avslå yrkandena. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Martin Nyqvists (SD) 

tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 

förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomi 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 KS 49/2018-041 

Nämndernas måldokument och budget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål och budget 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29, i samband med beslut om 

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2019-2021, att ”styrelsen och 

nämnderna ska till kommunfullmäktige i april månad 2019 anmäla 

måldokument och budget för år 2019”. Ett sammantaget dokument 

för styrelsens och nämndernas samtliga mål har upprättats. 

I ärendet återfinns även respektive styrelsens och nämndernas mål- 

och budgetdokument för åren 2019-2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 54 KS 95/2019-042 

Kompletteringsbudget för kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till 2019 års investeringsbudget för kommunstyrelsens 

verksamhet, exklusive teknisk verksamhet överförs  

1 842 000 kronor. 

2. För teknisk verksamhet föreslås överföring till 2019 års 

investeringsbudget med totalt 68 255 000 kronor. Av dessa avser 

3 640 000 kronor skattefinansierade investeringar,  

23 868 000 kronor Herrgårdsbron, 38 396 000 kronor exploatering, 

1 000 000 kronor va-verksamhet samt 1 351 000 kronor fiber. 

Sammanfattning 

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra 

investeringsmedel mellan åren som avser pågående projekt och som 

inte avslutats under året. 

Under år 2018 har inga investeringar genomförts inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. Budgeterade investeringar 

år 2018 uppgick till 2 842 000 kronor avseende gemensamma 

verksamhetssystem, vägskyltar och ombyggnation växel/reception. 

Då bland annat medel för ombyggnation växel/reception samt 

vägskyltar ännu inte har använts, föreslås att 1 842 000 kronor 

överförs till år 2019 för att möta kommande utgifter. Budgeterade 

investeringar år 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 

exklusive teknisk verksamhet, uppgår till 800 000 kronor. Om 

kompletteringsbudget beslutas i enlighet med önskemålen uppgår 

investeringsbudgeten för år 2019 till 2 642 000 kronor. 

Investeringarna i den tekniska verksamheten för år 2018 uppgick till 

39 652 000 kronor jämfört med budget uppgående till 112 924 000 

kronor. Det innebär en avvikelse år 2018 jämfört med budget på 

73 272 000 kronor. Av dessa begärs att 68 255 000 kronor förs över till 

år 2019 för att möta kommande utgifter. Orsakerna till 

budgetavvikelsen är bland annat att utgifter för exploatering 

förskjuts till år 2019 för Åbrinken, Södra Brattberget samt 

Västermovägen, på totalt 38 396 000 kronor. Investeringsbudget för 
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Herrgårdsbron uppgick år 2018 till 25 000 000 kronor och endast 

1 132 000 kronor har använts år 2018. Mindre budgetavvikelser 

redovisas också för Fågelsjövägen och Storgatan, va-verksamhet 

samt fiber. Om kompletteringsbudget beslutas enligt önskemålen 

uppgår investeringsbudgeten för år 2019 till 114 405 000 kronor för 

den tekniska verksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten  
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§ 55 KS 95/2019-042 

Kompletteringsbudget för Arboga kommun 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudgeten för år 

2019 innebärande tilläggsanslag för investeringar på 72 466 000 

kronor. 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens egna 

kapital. 

Sammanfattning 

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade 

investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av 

investeringar. 

Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge 

nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär 

att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i 

de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. 

I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020, står att 

”kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte 

hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret”. 

Totalt uppgick de budgeterade nettoinvesteringarna, inklusive 

kompletteringsbudget, år 2018 till 132 800 000 kronor. Utfallet år 2018 

uppgick netto till 44 300 000 kronor. Det innebär att kvarstående 

investeringsbudget uppgår till 88 500 000 kronor år 2018. 

Förklaringar till att budgeten inte använts fullt ut år 2018 är bland 

annat att ombyggnationen av Herrgårdsbron inte genomförts. 

Styrelsens och nämndernas önskemål om överföring av 

investeringsanslag från år 2018 till år 2019 uppgår till 72 500 000 

kronor, varav kommunstyrelsen, teknisk förvaltning, som ansvarar 

för de största investeringarna i kommunen, önskar överföra 

68 300 000 kronor. 
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I ärendet redovisas styrelsens och nämndernas önskemål om 

kompletteringsbudget för år 2019. Den av kommunfullmäktige 

beslutade investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 60 000 000 

kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till 13 700 000 

kronor och för exploatering till 8 500 000 kronor. För 

skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 27 800 000 kronor. 

Totalt kommer budgeten för år 2019 att uppgå till 132 400 000 kronor 

om kompletteringsbudget beslutas med 72 500 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 56 KS 352/2017-003 

Redovisning av det interna kontrollarbetet år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2018 

godkänns. 

2. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern kontroll 

samt tillämpningsanvisningar. 

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig 

grad av säkerhet säkerställa att nedanstående mål nås. 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 

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

intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att tillse 

att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 

Förvaltningsövergripande anvisningar och regler ska upprättas. 

Enligt reglementet ansvarar styrelsen och nämnderna för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen och nämnderna 

ska årligen i januari månad upprätta en plan för den interna 

kontrollen under det kommande året. Denna plan ska sedan följas 

upp i samband med upprättande av årsredovisningen. 

Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders 

internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 

fall förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma 

om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig 
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och säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till 

kommunfullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen och nämnderna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och 

nämndernas planer och uppföljningar för år 2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 57 KS 186/2018-107 

Bedömning av hel- och hälftenägda bolags verksamhet 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bedömningen är att verksamheten som Rådhuset i Arboga AB 

med dotterbolag samt Sturestadens Fastighets AB med 

dotterbolag bedrivit under föregående kalenderår får anses vara 

förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för information. 

Sammanfattning 

Enligt bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 

2016, § 1, ska kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 

lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av 

bolagens verksamhet under året. Om kommunstyrelsen bedömer att 

ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina 

befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder 

som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 

kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all 

annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att 

kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet 

och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens 

verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 

bolagsordningen och i kompletterande direktiv från 

kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga 

rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna. 

Kommunstyrelsen tar under verksamhetsåret del av protokoll från 

årsstämmor och styrelsemöten, bolagens budget och ekonomiska 

prognoser, delårsrapporter och årsredovisningar, 

revisionsberättelser och granskningsrapporter samt övriga 
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handlingar av vikt. Dialogmöten har skett under hösten 2018 mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB 
Sturestadens Fastighets AB 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 58 KS 56/2019-042 

Årsredovisning för Arboga kommun 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

2. Resultatet för år 2018, enligt balanskravsavstämningen, 4 300 000 

kronor, kan komma att användas för framtida oväntade 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till 

underskott. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi. 

Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till  

6 600 000 kronor för år 2018. Det är en avvikelse jämfört med budget, 

8 000 000 kronor, med minus 1 400 000 kronor. Styrelsen och 

nämnderna redovisar ett överskridande jämfört med budget på totalt 

28 700 000 kronor medan finansiering av kommunens verksamhet 

redovisar ett överskott jämfört med budget på 27 300 000 kronor. Vid 

avstämning mot balanskravet uppgår balanskravsresultatet till  

4 300 000 kronor då reducering skett med 2 300 000 kronor för 

reavinster vid fastighetsförsäljning. 

I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige 

att ”årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till 

underskott”. Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband 

med 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 samt 2017 års bokslut. I 

boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det 

negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan 

hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år 2008. Med 

justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen 

sammanställas enligt följande för åren 2006-2017: 
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År 2006                15 300 000 kronor 

År 2007                 -1 700 000 kronor 

År 2008                  2 100 000 kronor 

År 2009                -1 000 000 kronor 

År 2010                16 400 000 kronor 

År 2011                  4 100 000 kronor 

År 2012                27 900 000 kronor 

År 2013                13 800 000 kronor 

År 2014                16 800 000 kronor 

År 2015                22 900 000 kronor 

År 2016                44 900 000 kronor 

År 2017                16 600 000 kronor 

Totalt                 178 100 000 kronor  

 

Det är socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som 

redovisar underskott jämfört med budget. Överskottet inom 

finansiering, 27 300 000 kronor, beror främst på utdelningar och 

överskott för bland annat lokalpott. Det är socialnämnden som 

redovisar underskott jämfört med budget på 33 900 000 kronor eller 

11,2 procent. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott 

jämfört med budget på 5 000 000 kronor motsvarande 1,5 procent. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott 

jämfört med budget på 5 000 000 kronor eller 7,2 procent. Tekniska 

nämndens redovisade överskott uppgår till 5 100 000 kronor varav 

cirka 700 000 kronor är avvikelsen för den ordinarie verksamheten. 

Resterande avser exploateringsresultat samt realisationsvinster. 

Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott jämfört med 

budget på 200 000 kronor. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 

samt nämndernas avvikelser kommenteras närmare under 

verksamhetsredovisningen i årsredovisningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 KS 56/2019-042 

Analysrapport 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna och skickas till 

kommunfullmäktige för information. 

Sammanfattning 

Som ett led i arbetet med kommunens mål- och resultatstyrning har 

analyser gjorts av kommunfullmäktiges mål och mätningar för år 

2018. Analyserna har sammanställts av utvecklingsgruppen i en 

analysrapport. 

I utvecklingsgruppen, som samordnas av kommunstyrelse-

förvaltningen, finns representanter från samtliga förvaltningar. 

Analyserna syftar till att dels redovisa resultatet av uppföljningen av 

målen och mätningarna och dels ge ett underlag för framtiden. 

Sammanfattning av analyserna återfinns i årsredovisningen för år 

2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 60 KS 140/2019-000 

Synpunktshantering sista halvåret 2018 för tekniska 
nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen godkänns och 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 ska 

redovisas halvårsvis. 

Till tekniska förvaltningen har 36 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 juli- 31 december 2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 61 KS 326/2017-002 

Delegationsordning för kommunstyrelsen inklusive 
kommundirektörens vidaredelegation samt gemensam 
grund för samtliga nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegationsordning för kommunstyrelsen inklusive 

kommunchefens vidaredelegation samt gemensam grund för 

samtliga nämnder antas. 

2. Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen upphävs 

liksom separata beslut tagna av kommunstyrelsen gällande 

delegation som aldrig har blivit inarbetade i 

delegationsordningen. 

3. Nämnderna får i uppdrag att inarbeta den gemensamma grunden 

i sina respektive delegationsordningar. 

4. Delegationsordningen gäller från och med den 1 maj 2019. 

Sammanfattning 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden överförs till någon annan 

än nämnden. 

Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd 

av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras 

av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut kan överklagas 

på samma sätt som nämndens.  

Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden för att få 

mer tid att behandla principiella frågor. Det möjliggör även för en 

effektivare verksamhet med kortare beslutsvägar och snabbare 

handläggning. 

Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har tagits 

fram. De största förändringarna är anpassningar utifrån förändrad 

lagstiftning samt överflyttning av tekniska nämndens verksamheter 

till kommunstyrelsen från och med 2019-01-01. 



  
PROTOKOLL 22 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ytterligare förändringar är att en gemensam grund för samtliga 

nämnder har utarbetats inom områdena allmänna ärende, 

personalfrågor, ekonomi samt upphandling.  

Nu gällande delegationsordning upphävs liksom separata beslut 

tagna av kommunstyrelsen gällande delegation som aldrig har blivit 

inarbetade i delegationsordningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 62 KS 90/2019-109 

Återrapporteringen av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2018 eller tidigare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

och som kvarstår, läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och 

som ännu inte avrapporterats. Detta förfarande ger 

kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur de uppdrag som 

lämnats genomförs eller om behov finns att genom en dialog med 

utförarna förtydliga eller förändra uppdragen. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet  

den 6 februari 2019 § 12 och redovisar tre uppdrag som kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2019 § 35 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 28 februari 2019 

§ 14 och redovisar två uppdrag som kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag som kvarstår redovisas i skrivelse 

daterad den 13 mars 2019. Ett uppdrag kvarstår. 

Från tidigare tekniska nämnden kvarstår åtta uppdrag som redovisas 

i skrivelse daterad 14 mars 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 63 KS 150/2019-042 

Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsens siftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsredovisningar för år 2018 för stiftelser förvaltade av 

kommunstyrelsen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat årsredovisning för år 

2018 för kommunstyrelsens stiftelser; 

Samfond 1 – Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för 

allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål, 

Samfond 2 – Stiftelse Arboga kommunstyrelses fond för barn- och 

ungdomsvårdande verksamhet samt 

Stiftelsen Bergmansfonden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 64 KS 94/2019-042 

Årsredovisning 2018 Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 26 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 65 KS 147/2019-042 

Årsredovisning 2018 Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66 KS 157/2019-013 

Befolkningsprognos 2019-2030 för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Huvudalternativet för fortsatt planering och dimensionering är 

alternativet med + 50 invånare per år. 

2. Befolkningsprognosen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat befolkningsprognos för 

Arboga kommun åren 2019-2030. Syftet med prognosen är främst att 

belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser vid 

oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten är avsedda att 

ge underlag för planering och dimensionering inom bland annat 

skola, barnomsorg och äldreomsorg.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

§ 67 KS 169/2019-003 
 KS 4/2019-102 

Sammanslagning av Handikapprådet och 
Trafiksäkerhetsrådet till ett tillgänglighetsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet slås samman till ett 

Tillgänglighetsråd. 

2. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare till 

Tillgänglighetsrådet. Varav en utses till ordförande och en utses 

till vice ordförande.  

3. Barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden och 

socialnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare till 

Tillgänglighetsrådet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag, utses följande personer till 

Tillgänglighetsrådet för resterande del av mandatperioden  

2019-2022: 

Ledamot tillika ordförande Personlig ersättare 

Marianne Samuelsson (L) Jonas Stenzelius (KD) 

Ledamot tillika vice ordförande Personlig ersättare 

Kerstin Rosenkvist (S)  Lena Träff (S) 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2018, § 131, rådens 

omfattning och sammansättning inför mandatperioden 2019-2022. 

Ansvarig nämnd för Trafiksäkerhetsrådet ändrades från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen. Valen av ledamöter och ersättare 

görs av respektive nämnd och rapporteras till den nämnd som 

ansvarar för rådet.  



  
PROTOKOLL 29 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Handikapprådet fungerar som en referens- och remissinstans vad 

gäller planerade förändringar i den kommunala verksamheten som 

har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning. 

Trafiksäkerhetsrådet har som uppgift att verka för en god 

trafiksäkerhet i Arboga kommun och liksom Handikapprådet 

fungera som en referens- och remissinstans för planerade 

förändringar inom den kommunala verksamheten.  

Handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet föreslås att tillsammans 

bilda ett Tillgänglighetsråd. Tillgänglighetsarbete består av insatser 

som syftar till att främja tillgänglighet och trafiksäkerhet i den 

offentliga miljön och inom kommunens verksamheter. Ett 

framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet är beroende av 

samverkan mellan olika aktörer.  

Antal förtroendevalda föreslås vara två ledamöter och två ersättare 

från kommunstyrelsen. Varav en utses till ordförande. Barn- och 

utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

utser vardera en ledamot och en ersättare till Tillgänglighetsrådet. 

Myndigheter, föreningar och organisationer bjuds in och respektive 

myndighet, förening och organisation utser därefter en representant 

och en ersättare i rådet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 68 KS 27/2017-101 

Svar på medborgarförslag om att tillåta biltrafik på och 
runt Nygatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att frågan om biltrafik på 

Nygatan hanteras inom det uppdrag som kommunchefen har fått 

i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 att utveckla Arbogas 

stadskärna. 

Sammanfattning 

Krister Larsson med flera har kommit in med ett medborgarförslag 

den 30 januari 2017 om att återigen tillåta biltrafik på och runt 

Nygatan. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 § 7 att 

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 1 november 2017 § 108 

och hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2005 § 3 

att Nygatan ska vara gågata mellan Kapellgatan och Baptistkyrkan. 

Frågan om öppnande av Nygatan för biltrafik har sedan dess prövats 

flera gånger. 

På en gågata är det tillåtet att framföra fordon om det behövs för: 

 Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande 

 Transporter av gods eller boende 

 Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande 

 Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer 

Fordon får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till 

gående. För att stärka stadskärnan behövs tillgänglighet, högre 

utbud och starkare samordning mellan kommun, fastighetsägare och 

handlare. 

Tekniska nämnden beslutade att återlämna ärendet till 

kommunfullmäktige med förslag att frågan ska hanteras inom ramen 

för kommunchefens uppdrag i strategisk och ekonomisk plan 2018-

2020 att utveckla Arbogas stadskärna. 



  
PROTOKOLL 31 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Uppdraget i strategisk och ekonomisk plan är att initiera ett 

samarbete med andra aktörer i kommunen för att utveckla Arbogas 

stadskärna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  

den 13 februari 2018 § 25 att avsätta 100 000 kronor till projektet och 

det har tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Frågan om 

biltrafik på Nygatan får hanteras inom det uppdraget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

2. Medborgarförslaget besvaras med att frågan om biltrafik på 

Nygatan hanteras inom det uppdrag som kommunchefen har fått 

i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 att utveckla Arbogas 

stadskärna. 

Yrkande 

Martin Nyqvist yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 

tillägget att frågan om biltrafik på Nygatan ska prioriteras inom 

uppdraget att utveckla Arbogas stadskärna. 

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

yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets 

förslag mot bifall till Martin Nyqvists (SD) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 69 KS 145/2018-101 

Svar på medborgarförslag om låsbara 
cykelboxar/cykelgarage vid Arboga station 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget återremitteras för att ge kommunstyrelse-

förvaltningen möjlighet att utreda de ekonomiska 

förutsättningarna för bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att kommunen ska ordna låsbara 

cykelboxar/cykelförråd vid Arbogas tågstation har inkommit. 

Förslagsställaren beskriver att allt fler arbetspendlar med tåget från 

Arboga station och lyfter det positiva med att bilparkeringen 

byggdes ut i området för några år sedan. Vidare menar 

förslagsställaren att det vore bra om samma parkeringsmöjligheter 

fanns för de som vill cykla till stationen istället för att ta bilen. 

Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden som 

behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde  

den 19 december 2018. Av protokollsutdraget framgår att Arboga 

kommun arbetar löpande med att underlätta för arbetspendlare och 

ser gärna att andelen som går eller tar cykel till stationen ökar. En 

fortsatt utveckling vid Arboga station som på sikt kan medföra en 

ökning av antalet cyklande arbetspendlare skulle kunna vara ett 

cykelgarage eller cykelboxar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag samt undersöka 

bidragsmöjlighet för cykelgarage eller cykelboxar vid Arboga 

station 



  
PROTOKOLL 33 (52) 
Sammanträdesdatum  
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Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att medborgarförslaget återremitteras för 

att ge kommunstyrelseförvaltningen möjlighet att utreda de 

ekonomiska förutsättningarna för att bifalla medborgarförslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten  



  
PROTOKOLL 34 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 70 KS 95/2018-101 

Svar på medborgarförslag om låsbara cykelförråd för 
pendlarcyklar vid stationen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget återremitteras för att ge kommunstyrelse-

förvaltningen möjlighet att utreda de ekonomiska 

förutsättningarna för bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att kommunen ska ordna låsbara 

cykelboxar/cykelförråd vid Arbogas tågstation har inkommit. 

Förslagsställaren beskriver att allt fler arbetspendlar med tåget från 

Arboga station och lyfter det positiva med att bilparkeringen 

byggdes ut i området för några år sedan. Vidare menar 

förslagsställaren att det vore bra om samma parkeringsmöjligheter 

fanns för de som vill cykla till stationen istället för att ta bilen. 

Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden som 

behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde  

den 19 december 2018. Av protokollsutdraget framgår att Arboga 

kommun arbetar löpande med att underlätta för arbetspendlare och 

ser gärna att andelen som går eller tar cykel till stationen ökar. En 

fortsatt utveckling vid Arboga station som på sikt kan medföra en 

ökning av antalet cyklande arbetspendlare skulle kunna vara ett 

cykelgarage eller cykelboxar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag samt undersöka 

bidragsmöjlighet för cykelgarage eller cykelboxar vid Arboga 

station. 
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Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att medborgarförslaget återremitteras för 

att ge kommunstyrelseförvaltningen möjlighet att utreda de 

ekonomiska förutsättningarna för bifalla medborgarförslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten  
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§ 71 KS 446/2018-101 

Svar på motion om att sänka ersättningen för heltids- 
och deltidsengagerade gruppföreträdare/råd 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

den 13 september 2018, § 92, om arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022. 

Reservation 

Martin Nyqvist (SD) och Tony Pehrsson (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) och Tony Pehrsson (SD) har kommit in med en 

motion om att sänka ersättningen för heltids- och deltidsengagerade 

gruppföreträdare och råd. Motionärerna menar att kommunen har 

en svag ekonomi med accelererande underskott och att hel- och 

deltidsengagerade politiker kan spara på sina kostnader. 

Motionärerna vill i första hand sänka beräkningen av årsarvodet till 

att utgå från 75 % istället för 90 % av årsarvodet till riksdagsledamot 

under mandatperioden 2019-2022. I andra hand vill motionärerna 

göra denna sänkning för 2019 och 2020 med förhoppning om att 

kommunens ekonomi till dess har förbättrats. Kontroll av det 

ekonomiska läget ska ske hösten 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2018, § 21, att 

sammankalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje 

parti. Förtroendemannarådets uppdrag var bland annat att 

genomföra en översyn av arvodesbestämmelser för mandatperioden 

2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa de reviderade 

arvodesbestämmelserna vid sitt sammanträde den 13 september, 

§ 92, för att gälla mandatperioden 2019-2022. Mot bakgrund av detta 

föreslås att motionen avslås. 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

den 13 september 2018, § 92, om arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022. 

Yrkande 

Tony Pehrsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag på Tony Pehrssons (SD) 

yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

mot bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 

bifalla arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 72 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 25 april finns det fem medborgarförslag som inte 

beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 73 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 25 april 2019 finns det en motion som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 KS 44/2019-006 

Årsstämma för Fibra AB och SamKom AB 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Ombudet Dan Avdic Karlsson (V) uppmanas att rösta enligt 

styrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Röstombudet 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 75 KS 5/2019-049 

Ekonomirapport 2019-04-09 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomirapport 2019-04-09 inklusive sjukstatistik och 

arbetslöshetsstatistik redovisas. 

Socialnämnden bjuds in till nästa möte med kommunstyrelsen för att 

informera med anledning av prognostiserat underskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 76 KS 10/2019-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-04-09 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Del Datum Ärende 

1. Allmänna frågor    

2. Förlängning av avtal 

mellan Arboga kommun 

och PQ Projektledning 

AB om konsult 

projektledning, 

byggledning och 

besiktningar, område G 

TC 2019-12-21 KS 6/2019-050 

3. Förlängning av avtal 

mellan Arboga kommun 

och Projektengagemang 

Projektledning i Sverige 

AB om konsult 

projektledning, 

byggledning och 

besiktningar, område G 

TC 2018-12-21 KS 6/2019-050 

4. Förlängning av avtal 

mellan Arboga kommun 

och ÅF-Infrastructure AB 

om konsult 

projektledning, 

byggledning och 

besiktningar, område G 

 

 

TC 2018-12-23 KS 6/2019-050 



  
PROTOKOLL 43 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

4. Ramavtal 

Transporttjänster 

entreprenad, rangordnat 

avtal nr 1 

KD 2019-01-09 KS 63/2019-050 

5. Ramavtal 

Transporttjänster 

entreprenad, rangordnat 

avtal nr 2 

KD 2019-01-09 KS 63/2019-050 

6. Abonnemangsavtal 

mellan Sokigo Addnode 

Group och Arboga 

kommun om 

verksamhetssystem för 

kommuner 

KD 2019-01-21 KS 67/2019-050 

7. Förlängning av 

ramavtal mellan Arboga 

kommun och 

Samuelssons Måleri AB 

om måleriarbeten 

KD 2019-01-30 KS 87/2019-050 

8. Förlängning av avtal 

mellan Arboga kommun 

och LT Last & 

Grävmaskiner AB om 

skogsavverkning 

KD 2019-01-30 KS 88/2019-050 

9. Ramavtal mellan 

Arboga kommun och 

Tyréns AB om konsult 

planarbete, gestaltning 

(Område J) Rangordnat 

avtal nr 3 

 

 

KD 2019-01-30 KS 6/2019-050 



  
PROTOKOLL 44 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

10. Fullmakt för 

intygande av identitet för 

flyktingar som saknar 

giltig 

legitimationshandling. 

KD 2019-02-21 KS 103/2019-130 

11. Ramavtal mellan 

Arboga kommun och 

Ramböll Sverige AB om 

planarbete, gestaltning 

(Område J) Rangordnat 

avtal nr 1 

KD 2019-02-27 KS 6/2019-050 

12. Ramavtal mellan 

Arboga kommun och AL 

Studio AB om planarbete, 

gestaltning (Område J) 

Rangordnat avtal nr 2 

KD 2019-02-27 KS 6/2019-050 

13. Personuppgiftsbi-

trädesavtal mellan 

Arboga kommun och 

VMKF 

KD 2019-03-04 KS 116/2019-050 

14. Tillägg till befintligt 

avtal mellan Sokigo 

Addnode Group och 

Arboga kommun 

avseende utökning av 

underhåll och support 

TC 2019-03-11 KS 67/2019-050 

15. Tilläggsavtal nr 2 till 

avtal nr 1603 mellan 

Arboga kommun och 

Mikael Skareflod 

Consulting AB 

 

KD 2019-03-21 KS 442/2016-055 



  
PROTOKOLL 45 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

16. Förlängning av 

ramavtal mellan Arboga 

kommun och Ramböll 

Sverige AB om gata/väg, 

mark, landskap, 

geoteknik och VA 

(område A) 

KD 2019-03-22 KS 6/2019-050 

    

4. Personalfrågor - 

interna 

   

2. Delegationsbeslut om 

ändring av enheter på 

kommunstyrelse-

förvaltningen 

KD 2019-02-28 KS 375/2018-001 

    

5. Upphandling    

2. Direktupphandling av 

inspektion och kontroll 

av dricksvatten-

reservoarer 

VAC 2019-03-25 KS 16/2019-055 

    

6. Säkerhetsfrågor    

1. Ansökan om antagning 

i allmänna hemvärnet 

KD 2019-02-20 KS 89/2019-164 

    

8. Brådskande ärenden    

1. Avfallstaxa 2020 för 

VafabMiljö 

Kommunalförbund 

KSO 

/KD 

2019-03-08 KS 460/2018-041 



  
PROTOKOLL 46 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2. Instruktion till 

röstombud vid 

årsstämma för 

Mälarenergi Elnät AB 

2019 

KSO 2019-03-14 KS 126/2019-006 

3. Instruktion till 

röstombud vid 

Västmanlands läns 

Luftvårdsförbunds 

förbundsstämma 

KSO 2019-03-14 KS 92/2019-106 

    

12 Ansökan om dödning 

av inteckning 

   

1. Ansökan till 

Lantmäteriet om dödning 

av inteckning fastighet 

Lunger 7:35 

KSO 

/KD 

2019-03-06 KS 71/2019-253 

 

__________ 
 
Skickas till: 

Akterna   



  
PROTOKOLL 47 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 77 KS 3/2019-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2019-04-09 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Minnesanteckningar från Förebyggande rådets möte 2019-02-28. 

Protokoll från Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2019-03-22. 

Protokoll från Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2019-03-12. 

Protokoll från västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019-03-21. 

Protokoll från västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019-02-21. 

Svar på remissen ”Kompletteringar till den nya 

säkerhetsskyddslagen” SOU 2018:82. KS 25/2019-167. 

Ändring av medlemskap i Coompanion Västmanland.  

KS 274/2018-106. 

Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2018.  

KS 151/2019-042. 

Svar på enkätrapportering till Vattenmyndigheten. KS 122/2019-106. 

Aktuell hållbarhetsenkät kommunranking 2019. KS 115/2019-409. 

Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala, överklagat beslut i tekniska 

nämnden 2018-10-10, § 81. Förvaltningsrätten avskrivet målet från 

vidare handläggning. KS 445/2018-108. 

Två rapporter från Mälardalsrådet om Stockholm-

Mälardalsregionens internationella kontakter. KS 59/2019-006. 

Inkommen skrivelse från Arbetsförmedlingens generaldirektör om 

Arbetsförmedlingens förändringar. KS 113/2019-000. 

Skrivelse från Sveriges Tivoliägareförening. KS 105/2019-000. 

 



  
PROTOKOLL 48 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Protokollsutdrag från Region Västmanlands sammanträde  

2019-02-01, § 10, om former för regional samverkan.  

KS 101/2019-106. 

Protokoll från Region Västmanland, Strategisk regional beredning, 

2019-02-01. KS 100/2019-006. 

Remiss från socialdepartementet av promemorian Förbättrat 

grundskydd för pensionärer. KS 86/2019-743. 

Remiss från justitiedepartementet om Slopad straffrabatt för unga 

myndiga (SOU 2018:85). KS 91/2019-100. 

Svar på bostadsmarknadsenkäten 2019 från Boverket.  

KS 400/2018-294. 

Svar på skrivelse från Landshövdingen om kommundirektören som 

representant i styrgruppen för U-sam. KS 47/2019-106. 

Underrättelse om beräknat underskott för gemensamma 

Överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör.  

KS 469/2018-042. 

Ansökan om lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning 

Frösshammar 1:16, Ås 1:9. KS 165/2019-256. 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 

- 19:06 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 

- 19:07 Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om 
skydd mot olyckor 

- 19:10 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala anläggningar 

- 19:11 Hantering av karensavdraget för anställda på RiB 

- 19:14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 
Anslutningsvillkor m.m. 

- 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige 



  
PROTOKOLL 49 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

- 19:16 Allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med 
AkademikerAlliansen 

__________ 
 
Skickas till: 
Akterna  



  
PROTOKOLL 50 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 KS 461/2018-106 

Yttrande på förslag till Avfallsplan 2020-2030 och 
Renhållningsföreskrifter från VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upprättat förslag till yttrande godkänns som Arboga kommuns 

svar på VafabMiljö kommunalförbunds förslag till avfallsplan 

2020-2030. 

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. 

VafabMiljö Kommunalförbund har upprättat förslag till Avfallsplan 

2020-2030 samt föreskrifter för avfallshantering för samtliga 

medlemskommuner i förbundet. VafabMiljö Kommunalförbund 

föreslår kommunstyrelsen besluta om utställning av handlingarna i 

minst fyra veckor under tidsperioden januari - april 2019.  

Underlaget redovisades för Arboga kommun vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 15 januari 2019 då synpunkter framfördes till 

VafabMiljö Kommunalförbund. Arboga kommun har sammanställt 

synpunkterna inför VafabMiljös vidare bearbetning av underlaget. 

__________ 
 
Skickas till: 

VafabMiljö Kommunalförbund 

Akten   



  
PROTOKOLL 51 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 79 KS 19/2019-006 

Röstinstruktion till ombud vid förbundsmöte för 
Västmanlands Kommuner 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ombuden uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Västmanlands kommuners förbundsmöte äger rum den 12 april 2019 

på Ramnäs hotell och konferens. 

Ombud för Arboga är Jonna Lindman (M), Hans Ivarsson (C) och 

Sara Axelsson (S). Ersättare är Håkan Tomasson (M), Marie-Louise 

Söderström (C) och Lena Träff (S). 

__________ 
 
Skickas till: 
Ombuden 
Akten  



  
PROTOKOLL 52 (52) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 80 KS 179/2019-006 

Röstinstruktion till ombud vid förbundsstämma för 
Hjälmarens vattenförbund 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Hjälmarens Vattenförbunds förbundsstämma äger rum den 24 april i 

Eskilstuna. 

Röstombud är Mats Öhgren (M) som anmält förhinder. Ersättare är 

Börje Blomkvist (S). 

 

__________ 
 
Skickas till: 

Ombudet 

Akten 


