
  
PROTOKOLL 1 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Sara Axelsson Gustafsson 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 2022-06-10 
 

Sekreterare   Paragrafer 60–74 

 Kajsa Landström  
  
Ordförande   

 Håkan Tomasson  
  
Justerare  

 Sara Axelsson Gustafsson 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2022-06-07 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2022-06-10 Anslaget tas ned 2022-07-02 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–15:30 
  
Ledamöter Håkan Tomasson (M) ordförande, Andreas Silversten (S) 2:e vice ord-

förande, Dan Avdic Karlsson (V), Richard Fallqvist (L) § 60-62, 64-74,    
Sara Axelsson Gustafsson (S), Martin Nyqvist (SD). 

 
  

Övrig Anders Neuman tf kommundirektör, Ylva Petersson kanslichef,       
Magnus Andersson teknisk chef/vd Arboga Kommunalteknik AB § 62,  
Ulf Zackrisson VD Arboga Vatten och avlopp AB § 62, Måns von Stedingk 
föreningskonsulent § 62, Irfan Kozica exploateringsingenjör § 63-64,  
Carl Björnberg utredningssekreterare, Kajsa Landström kommun-
sekreterare. 

 



  
PROTOKOLL 2 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 3 

Ny och ytterligare verksamhet vid Hällbacken ......................................................... 4 

Vattenförsörjning till Teknikbacken ............................................................................ 7 

Markförvärv - förvärv av fastigheten Norra skogen 1:123 ...................................... 8 

Antagande av detaljplan för Syrenen 1 och 2 ............................................................ 9 

Preliminär resursfördelning 2023-2025 ..................................................................... 11 

Kompetensförsörjningsstrategi för Arboga kommun ............................................ 13 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 ............ 14 

Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund ............................................. 16 

Övergripande säkerhetsskyddsanalys ...................................................................... 20 

Svar på granskning av årsredovisning 2021 för Arboga kommun ....................... 21 

Beställning av planering och projektering av ny grundskola ............................... 23 

Ansökan om medel ur Samfond, Medåkers IF ........................................................ 25 

Årsstämma 2022, Inera AB, röstinstruktion ............................................................. 27 

Extra bolagsstämma, Mälarenergi Elnät AB, röstinstruktion ................................ 28 

  



  
PROTOKOLL 3 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 60  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 61 KS 272/2021-293 

Ny och ytterligare verksamhet vid Hällbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att teckna ett 

Fas 3-kontrakt med entreprenören Byggpartner, enligt redo-

visad investeringsutgift på totalt på 144,3 miljoner kronor, för 

att uppföra ytterligare verksamhet vid Hällbacken äldre-

boende.  

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB fick i juni 2021 i uppdrag att 

genomföra projektering för projektet att skapa ytterligare vårdplatser 

och samordning av ytterligare verksamhet i Hällbacken. Inriktning 

har varit att skapa ytterligare vårdplatser, men även att få samord-

ningseffekter genom att även skapa plats för kök, samordnad hem-

tjänst, biståndshandläggare och tvätteri.  

I förstudien fanns en uppskattad nivå på investeringsutgiften på 

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

4,3 mkr, Hemtjänst och biståndshandläggare 29,2 mkr, 40 vård- och 

omsorgsplatser 87,8 mkr.  

En kalkyl av investeringsutgifter är utförd i projekteringsfasen och 

uppgår till 124,9 miljoner kronor. Denna inkluderar inte storköket då 

denna är en del av planerat underhåll. Den innehåller inte heller 

tvätteriet då den måste utgå på grund av behovet av att återställa 

befintligt skyddsrum. Till investeringsutgiften tillkommer risk-

kostnader på totalt 19,4 miljoner kronor vilket innebär en total 

investeringsuppgift på 144,3 miljoner kronor. Sedan tillkommer 

ytterligare utgifter för återställande av skyddsrum. Beloppen kan 

komma att förändras när upphandling är genomförd. 

I december 2019 fanns en kö på 35 personer till plats i Särskilt 

boende. När pandemin bröt ut i mars 2020 tackade många nej till 

insatser och även plats i särskilt boende. Ansökningar till Särskilt 

boende minskade då det fanns rädsla för att flytta in. I mars 2021 
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öppnade nytt demensboende och det totala antalet boendeplatser 

inom vård och omsorg ökade med 14 platser. Sedan hösten 2020 har 

det inte funnits kö till Särskilt boende och som mest fanns 25–30 

lediga platser.  

I slutet av april 2022 fanns 16 lediga platser och antalet ansökningar 

har ökat sedan vaccineringen fortlöpt och restriktionerna släppts, 

både till hemtjänst, vad gäller till antal och dubbelbemanningar, 

samt till särskilt boende. Det ses även ett ökat behov av plats på 

särskilt boende för personer med psykiatriska behov. Det är svårt att 

dra andra slutsatser än att det är pandemin och dess effekter som 

medfört att det funnits ett stort antal lediga platser. Behovet har 

funnits men man har inte ansökt om hjälp. Det finns idag totalt 232 

platser i äldreboenden (Götgården 35, Trädgården 35, Strömsborg 42, 

Strandgården 40, Åspegeln 80) 

Strandgården klassas idag som ett särskilt boende men är inte ett 

fullvärdigt sådant. De som bor på Strandgården har beslut om sär-

skilt boende men personerna flyttar inte hit om man har behov av 

full dygnsvård initialt – då får man plats på annat boende. På Strand-

gården är det hemtjänstinsatser som beviljas till varje enskild och 

därför kan Strandgården ses mer som ett slags Trygghetsboende som 

också bör finnas som ett alternativ i kommunen.  

Framtagen befolkningsprognos visar framåt på en stor ökning av 

personer 80 år och äldre, cirka 400 personer mellan åren 2020 och 

2030. Trots satsningar på Nära vård, demensteam, anhörigvård och 

förebyggande insatser för att möta behovet i det egna hemmet, 

prognostiseras behovet av plats i äldreboende öka kommande år. 

Fram till 2026 är beräkningen att det saknas cirka 30 platser i äldre-

boenden. 

Det är företaget Byggpartner som har projekterat, kalkylerat och är 

tänkt som utförare av projektet, enligt gällande partneringavtal. Det 

blir således inte en öppen förfrågan för projektet utan det blir ett 

partnering i projektet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge 

Kommunfastigheter i Arboga AB i uppdrag att teckna ett Fas 3-

kontrakt med entreprenören Byggpartner, enligt redovisad 
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investeringsutgift på totalt på 144,3 miljoner kronor, för att uppföra 

ytterligare verksamhet vid Hällbacken äldreboende. Projektet ska 

genomföras i samverkan över tre faser enligt avtalad modell för 

projektgenomförande. Entreprenören har sedan tidigare anlitats i 

projektet i egenskap av konsult (Fas 1 och Fas 2 ). Arbetet under Fas 

1 och Fas 2 har resulterat i att parterna har enats om ett riktpris (144,3 

mkr) som ska gälla för entreprenörens arbeten under Fas 3. Parterna 

är överens om att det föreligger förutsättningar för övergång till Fas 

3 enligt avtalad modell för strategisk partnering”.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 7 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 62 KS 230/2022-303 

Vattenförsörjning till Teknikbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde i 

september då mer underlag och fler analyser tagits fram. 

Sammanfattning 

Arboga kommun äger marken i Teknikbacken. Föreningen Arboga 
Alpin har nyttjanderättsavtal med kommunen, äger utrustningen i 
Teknikbacken och ombesörjer driften. 

Snötillverkning sker idag med dricksvatten och begränsas av den 
vattenmängd Arboga Vatten och Avlopp AB, AVAAB, kan tillåta 
föreningen att ta ut. AVAAB kan inte medge större uttag av 
dricksvatten än max 900 liter/minut nätter och helger, och max 600 
liter/minut dagtid på vardagar. 

Förslag:  Uttag av vatten från Arbogaån. 

Åtgärd:  Pumpstation placeras vid ån och ledning dras till 

Teknikbacken.  

Fördelar:   - Miljövinst om åvatten kan nyttjas i stället för dricksvatten. 
                   - Mer vatten kan tas ut – snötillverkning kan även räcka  
 till ett längdskidspår. 

                   - Ledningsdragningen kan kombineras med fiberdragning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 63 KS 231/2022-252 

Markförvärv - förvärv av fastigheten Norra skogen 1:123 

Richard Fallqvist (L) anmäler jäv och utgår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att förvärva fastig-

heten Norra Skogen 1:123 till ett pris om 2 451 525 kronor.  

Sammanfattning 

Exploateringen av delområdet Sätra nordväst har resulterat i att 

kommunen kan erbjuda 13 nya verksamhetstomter. En konsekvens 

av att nya områden exploateras är att kommunens markreserv 

krymper, vilket begränsar möjligheterna för framtida exploatering.  

Strategiska markförvärv är viktiga för att tillgodose framtida behov 

av mark och därmed skapa goda möjligheter för exploatering, i den 

takt som behövs.  

 

Fastigheten Norra Skogen 1:123 är utpekad i kommunens översikts-

plan som verksamhetsområde för verksamhet/industri. Fastigheten 

är belägen i direkt anslutning till delområdet Sätra nordväst och kan 

i framtiden utgöra en förlängning av delområdet, vilket är 

ekonomiskt fördelaktigt.  

Fastighetens areal uppgår till 163 435 kvm och består av åker- och 

skogsmark. Förhandling har skett med nuvarande fastighetsägare 

och resulterat i ett rimligt försäljningspris om 2 451 525 kronor, vilket 

motsvarar 15 kr/kvm. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 64 KS 178/2020-214 

Antagande av detaljplan för Syrenen 1 och 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att granskningsutlåtandet godkänns samt att detaljplanen för 

fastigheten Syrenen 1 och 2 m fl antas. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsenheten har den 26 maj 2020 fått i uppdrag att ta 

fram en ny detaljplan för fastigheterna Syrenen 1 och 2. Syftet med 

den nya detaljplanen är att bidra till att tillgodose behovet av bo-

städer i centrala Arboga. I kommunens översiktsplan benämns att 

nyproduktion av flerbostadshus ska främjas i centrala och attraktiva 

lägen, samt att expoateringsgraden ska vara högre ju närmre cent-

rum och befintlig stadsbygd.  

Den nya detaljplanen innebär i huvudsak att flerbostadshus med en 

nockhöjd upp till 20 meter och en bruttoarea upp till 8400 kvm kan 

byggas inom Syrenen 1. Bostäderna kan exempelvis uppföras som 

fyra flerbostadshus i formen lamell- och/eller punkthus i upp till 6 

våningar. Syrenen 2 har planlagts för komplementbyggnader och 

kan därmed endast bebyggas med soprum, garage, carport etc. 

Byggnadshöjden har begränsats till 3 meter för att anpassa till be-

fintlig bebyggelse i anslutning till fastigheten. Natur- och parkom-

råden enligt detaljplanen från 1992 föreslås även fortsättningsvis 

ingå i användningen natur och park.  

Planens genomförandetid är 10 år räknat från det datum då detalj-

planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

planen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

 

Planen handläggs med standardförfarande. Under upprättandet av 

detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och 

andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Synpunkter som 

inkommit samt kommentar om hur dessa påverkat planförslaget 

finns sammanställda och bilagda i samrådsredogörelsen samt 

granskningsutlåtandet. 
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Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 13 oktober –      

5 november 2020, samt för granskning under perioden 16 maj – 30 maj 

2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 65 KS 179/2022-041 

Preliminär resursfördelning 2023-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen avseende preliminär 

resursfördelning drift och investeringar 2023–2025. 

Sammanfattning 

Eftersom år 2022 är ett valår så skiljer sig planeringsprocessen från 

ett år då det inte är ett val. Vid ett valår så sker besluten om mål och 

resurser vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Detta beror 

på att det efter ett val sker en översyn av mandatperiodens politiska 

inriktning som påverkar målstyrningen. Inför ny mandatperiod sker 

också en översyn av styrmodellen.  

Nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk och ekonomisk 

plan (SEP) inlämnades i slutet av april för sammanställning inför 

budgetdagen den 3 maj. Underlagen, tillsammans med nuläges-

analys, låg till grund för budgetberedningen som ägde rum tre dagar 

under maj månad. Underlaget från nämnderna är en analys som 

beskriver och värderar sin verksamhets nuläge och framtid. Under-

laget innehöll även investeringsbehov de kommande tre åren. 

Efter avslutad budgetberedning kom de politiska partierna överens 

om att beslutet i kommunstyrelsen i juni enbart blir en beskrivning 

av nuläget avseende drift- och investeringsbudget. Efter valet den   

11 september återupptas budgetarbetet och kommunstyrelsen be-

slutar i oktober om en definitiv resursfördelning. I november 2022 

beslutar det nyvalda kommunfullmäktige om resursfördelning och 

finansiering 2023–2025. Resursfördelningen per nämnd beslutas av 

nämnderna november 2022-januari 2023. 

De politiska målen för nästa mandatperiod beslutas av kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige under januari 2023. Nämnder/ 

styrelsen. De nya nämnderna och styrelsen beslutar om mål och 

verksamhetsplaner senast under mars 2023. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 66 KS 237/2022-008 

Kompetensförsörjningsstrategi för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kompetensförsörjningsstrategi för Arboga kommun antas. 

Sammanfattning 

Kompetensförsörjning är en av Arboga kommuns stora utmaningar 

framöver. Målsättningen är att trygga kompetensförsörjningen och 

därigenom ge kommunens medborgare en bra service och ett lik-

värdigt bemötande. För att klara det behöver kommunen stärka sin 

ställning som en attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar att arbeta 

utifrån och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

En kompetensförsörjningsstrategi har utarbetats för att ange kom-

munens övergripande förhållningssätt gällande denna viktiga 

strategiska fråga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 67 KS 457/2021-024 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandat-
perioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 § 17 att samman-

kalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje parti. I 

första hand en av gruppledarna i kommunfullmäktige. 

Förtroendemannarådets uppdrag var bland annat att genomföra en 

översyn av arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023 - 2026. 

De representanter som deltagit är Håkan Tomasson (M), Dan 

Karlsson (V), Marianne Samuelsson (L), Carl-Erik Almskoug/Sune 

Gustavsson (OPA), Sara Axelsson-Gustafsson (S), Hans Ivarsson (C), 

Anders Frants (MP) och Martin Nyqvist (SD).  

Rådet har träffats vid tre tillfällen under våren och med utgångs-

punkt i de nuvarande arvodesbestämmelserna diskuterat 

förändringar inför kommande mandatperiod. Bland förändringarna 

kan nämnas: 

• Arvodet till ordförande i Rådhuset AB med dotterbolag 

uppgår till 30 %.  

• Arvode till ordförande i Arboga Vatten och avlopp AB uppgår 

till 15 %. 

• Kommunfullmäktiges arvode höjs till 1% (nuvarande 0,9 %) 

• Dubbelt sammanträdesarvode i nämnder för första timmen. 

• Kommunstyrelsens ordförande erhåller motsvarande 

riksdagsledamots arvode. Övriga arvoden beräknas fortsatt 

efter 90 % av riksdagsledamots arvode. 

Rådet menar att kommunstyrelsens arbetsutskott fortsatt ska an-

vända beredningstisdagarna för information och dialog. Rådet 

menar även att en rollbeskrivning behöver tas fram för ledamöterna i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 



  
PROTOKOLL 15 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

En av gruppledarna från varje parti fungerar även som ”demokrati-

råd” med mer regelbundna träffar. 

Lönekontoret kan komma att ta fram ett förslag till gemensamma 

blanketter som kan innebära vissa kompletteringar av 

arvodesbestämmelserna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda för 

mandatperioden 2023-2026 antas. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar att 1:e vice ordförande och 2:e 

vice ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 

samt fritids- och kulturnämnden arvoderas med 5% av 90% av 

riksdagsmannaarvodet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 68 KS 217/2020-049 

Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun beslutar om följande åtgärder som en kon-

sekvens av de utredningar som genomförts avseende översyn 

av Västra Mälardalens Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom specialistavdel-

ningen som sedan redovisas i direktionen 

• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” med-

lem och därmed blir medlemskommunerna med på samma 

villkor 

• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna 

som är IT, Lön och pension, upphandling samt e-arkiv 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet tillsam-

mans med arkiv, bostadsanpassning och parkeringstillstånd 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets verk-

samhet  

• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen kommunalför-

bund  

• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i 

direktionen, men att antal år som ordförandekommun ska 

vara oförändrat, dvs 2 år, samt att ordförandeskapet utökas 

med Surahammars kommun och roterar mellan KAKS-kom-

munerna 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen 

revideras med särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 

och framåt uppdateras med nya prissättningar av vad som 

framgår i ”översynen av grunduppdrag” 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i upp-

drag att komma med förslag på hur VMKF ska knytas när-

mare kommunerna och deras målsättningar 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets styr-

dokument  
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• Ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en instruktion 

för förbundschef kopplat till grunduppdrag och förbundsord-

ning  

• Tydliggöra och verkställa den ”centrala ledningsgruppen” 

• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen 

och på så vis lever visionen om det självklara valet och att 

överträffa medlemskommunernas förväntningar 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att 

en kommunikationsplan tas fram 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och 

Göliska IT kopplat till gemensamma utvecklingsområden och 

utmaningar. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 § 124 gällande VMKF att se 

över samordningen av processer, grunduppdraget för respektive 

tjänst, roller, ansvar och mandat för direktionen och 

tjänstemannaledningen.  

Områdena avser förbundets uppdrag, ledning och styrning, tjänster, 

kvalitet och service och för samtliga områden förväntas det att ske en 

skyndsam utveckling av hos VMKF. För direktionen i förbundet har 

det nu redovisats en slutrapport för samtliga områden. Ärendet 

beslutas i respektive medlemskommun.  

En delrapport redovisades för kommunstyrelsen i maj avseende 

associationsformer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun beslutar om följande åtgärder som en 

konsekvens av de utredningar som genomförts avseende 

översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom 

specialistavdelningen som sedan redovisas i direktionen 

• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” 

medlem och därmed blir medlemskommunerna med på 

samma villkor 
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• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna 

som är IT, Lön och pension, upphandling samt e-arkiv 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet 

tillsammans med arkiv, bostadsanpassning och 

parkeringstillstånd 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets 

verksamhet  

• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen 

kommunalförbund  

• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i 

direktionen, att antal år som ordförandekommun ändras till 

mandatperiod dvs 4 år samt att ordförandeskapet utökas med 

Surahammars kommun och roterar mellan KAKS-

kommunerna 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen 

revideras med särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 

och framåt uppdateras med nya prissättningar av vad som 

framgår i ”översynen av grunduppdrag” 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i 

uppdrag att komma med förslag på hur VMKF ska knytas 

närmare kommunerna och deras målsättningar 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets 

styrdokument  

• Ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en instruktion 

för förbundschef kopplat till grunduppdrag och 

förbundsordning  

• Tydliggöra och verkställa den ”centrala ledningsgruppen” 

• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen 

och på så vis lever visionen om det självklara valet och att 

överträffa medlemskommunernas förväntningar 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att 

en kommunikationsplan tas fram 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och 

Göliska IT kopplat till gemensamma utvecklingsområden och 

utmaningar. 
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Yrkande 

Arbetsutskottets ledamöter är eniga om att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att antal år som ordförandekommun ska vara oförändrat, dvs 

2 år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Surahammars kommun 
Akten  
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§ 69 KS 248/2022-167 

Övergripande säkerhetsskyddsanalys 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Säkerhetsskyddsanalysen godkänns. 

Sammanfattning 

I arbetet med Arboga kommuns första säkerhetsskyddsanalys har 

fokus lagts på en övergripande analys över kommunens verksam-

heter  

I den övergripande analysen är säkerhetskänsliga verksamheter/ 

uppgifter i Arboga kommun samt i delägda bolag och förbund 

utifrån Sveriges säkerhet identifierade. En hotbildsanalys och en 

sårbarhetsbedömning över Arboga är framtagen. Men utifrån den 

högre regionala grundsynen för Militärregion Mitt så kommer läns-

visa och kommunala totalförsvarsplaner att tas fram tillsammans 

med Försvarsmakten. Beroende på vad som kommer fram i den 

planeringen kan också hotbilden komma att förändras.  

I det fortsatta arbetet kommer nämnderna och de helägda bolagen 

göra en analys över sin verksamhet. Dessa analyser kommer att ut-

göra bilagor till den övergripande säkerhetsskyddsanalysen. I säker-

hetsskyddsanalysen finns också föreslagna åtgärder inom utbildning 

och övning samt inom området informationssäkerhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 70 KS 166/2022-007 

Svar på granskning av årsredovisning 2021 för Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Nedanstående svar godkänns som kommunstyrelsens svar på 

revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning 2021. 

Sammanfattning 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av kommunens 

bokslut och årsredovisning 2021. Bifogad rapport har antagits vid 

revisonssammanträdet 2022-04-01. Kommunrevisionen emotser svar 

från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2022. 

Nedanstående svar är kommunstyrelsens svar på granskningen och 

utgörs av kommentarer av de avvikelser/påpekanden som 

revisorerna gör i sin rapport. 

”Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det av 

fullmäktige fastställda finansiella målet. Däremot bedömer vi att de av 

fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen inte är uppfyllda. Vår 

sammanfattande bedömning är därmed att kommunen uppfyller god 

ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men däremot inte ur ett 

verksamhetsperspektiv.” 

Kommunen skriver i Årsredovisning att den samlade måluppfyllel-

sen är att två mål är uppfyllda och fem mål är delvis uppfyllda. Med 

anledning av graden av måluppfyllelse så är bedömningen att kom-

munen har en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsper-

spektiv. Kommunen gör en annan värdering än vad revisorerna gör i 

sin granskning. 

”Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till 

kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s 

kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att 

målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
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kommunkoncernen som helhet. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta 

fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för 

kommunkoncernen”. 

Det stämmer som revisionen skriver att målen och utvärderingen av 

god ekonomisk hushållning inte omfattar kommunkoncernen. Nu-

varande mål har funnits ett antal år och omfattar enbart kommunen. 

Det finns ett behov av att se över målen för god ekonomisk hushåll-

ning och att de då även omfattar kommunens helägda bolag. En 

översyn pågår inför nästa mandatperiod att se över kommunens 

styrmodell och att den då omfattar kommunens helägda bolag. Vad 

gäller målen för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt per-

spektiv så avvaktar kommunen riksdagsbeslut avseende utred-

ningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”. I 

utredningen föreslås mer detaljerade krav på ett tioårigt rullande 

program för god kommunal hushållning där mål och riktlinjer för 

ekonomin sätts upp. De ekonomiska målens konsekvenser för verk-

samheten ska beskrivas. Programmet ska uppdateras minst vart 

fjärde år och de formella reglerna för programmet är mer detaljerade 

än dagens krav. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 71 KS 54/2022-291 

Beställning av planering och projektering av ny 
grundskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar den beställning som 

skickats till Kommunfastigheter i Arboga AB för projektering 

av ny grundskola.  

Sammanfattning 

Den 29 mars 2022 behandlade kommunstyrelsen ärendet ”Fördjupad 

förstudie av skolorganisationen i Arboga” (KS 106/2022–291). I 

beslutspunkt 1 framgår att kommunstyrelsen beslutar att Kommun-

fastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 1 i investeringen 

av ny grundskola på området Ärlan 12. Detta innebär planering och 

projektering men även dimensionering efter behov. 

I planeringen och projekteringen ska hänsyn tas till följande förut-

sättningar; 

• Inriktningen är i enlighet med tidigare framtagen förstudie 

som innebär en investeringsutgift om 387 miljoner kronor. 

Förslag ska också finnas så att den totala investeringsutgiften 

kan bli lägre än den som anges i förstudien 

• Nybyggnationen ska utformas med hänsyn till en eventuell 

framtida utbyggnad 

• Lokalerna planeras för att klasserna ska innehålla maximalt 30 

elever 

• Vid planeringen av idrottshallen ska samråd ske med fritids-

konsulent Måns von Stedingk som även har kontakten med 

föreningar 

• Vid planering av skolmåltidslokalen ska samråd ske med 

kostchef Eva Edin 

• Vid planering av skolbiblioteket ska samråd ske med 

bibliotekschef Kajsa Fex Fritz 

• I planeringen ska också konstnärlig utsmyckning av lokaler 

och utemiljö ingå. Samråd ska ske med en grupp där 

bibliotekschef Kajsa Fex Fritz är samordnare. Planeringen ska 
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ta hänsyn till den uttalade ambitionen att låta 1 procent av 

byggkostnaden vid nyproduktion eller renovering av 

offentliga byggnader och platser avsättas till konstnärlig 

utsmyckning 

• I planeringen ska hänsyn tas till att inrymma skyddsrum i 

lokalerna 

• I planeringen ska hänsyn tas till att ha reservkraft till 

lokalerna 

• I planeringen ska det utredas möjligheterna att kunna 

inrymma kulturskolan i de nya lokalerna. Samråd ska ske 

med kulturskolans enhetschef Ingeborg Söderwall 

• Kommunfastigheter i Arboga AB ska under hösten 2022 

fortlöpande informera kommunstyrelsen om den pågående 

planeringen och projekteringen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 72 KS 211/2022-048 

Ansökan om medel ur Samfond, Medåkers IF 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Medåkers IF om utdelning med 20 000 kronor 

ur Samfond 2 år 2022, feriearbete för tre ungdomar under 

veckorna 26-28 för anordnande av Summer 22 kostnadsfria 

fritidsaktiviteter/prova på aktiviteter för cirka 80 deltagande 

barn och ungdomar, bifalls. 

Sammanfattning 

Medåkers IF ansöker om medel ur Samfond 2 med 20 000 kronor för 

att arrangera Summer 22. Kostnadsfria prova på fritidsaktiviteter för 

att locka nya medlemmar och aktivera barn och ungdomar under 

veckorna 26-28 sommaren 2022 för cirka 80 deltagare. Prova på 

aktiviteter som mountainbike, fotboll, skidskytte samt rullskidor. 

Även social samvaro och gemenskap som tex kubb, brännboll samt 

beach-vollyboll mm som sommaraktiviteter. 

Summer 22 är en möjlighet för tre ungdomar att under tre veckor få 

feriearbete på parkuddens IP under övervakning av styrelsemed-

lemmarna Hans Liljeberg samt Katja Makkonen, båda kommer att 

medverka på den obligatoriska ledarutbildningen som RF-SISU 

anordnar.  

Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och ungdoms-

vårdande verksamhet inom kommunen. Enligt stadgarna i Samfond 2 

får inte disponibel avkastning användas för ändamål som ska 

tillgodoses med utdebiterade medel.  

Utdelningsbara medel i Samfond 2 för år 2022 uppgår till 550 035 

kronor. Tidigare har beviljats utdelning av medel för 150 000 kr 

därav 30 000 kronor för musikresa Gotland för Arboga Ungdoms-

musikkår samt 120 000 kronor till Ungdomsfullmäktige för an-

ordnande av alternativt och organiserat skolavslutningsfirande med 

resa till Gröna Lund juni 2022. 
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Förslag till beslut 

1. Ansökan från Medåkers IF om utdelning med 20 000 kronor 

ur Samfond 2 år 2022, feriearbete för tre ungdomar under 

veckorna 26-28 för anordnande av Summer 22 kostnadsfria 

fritidsaktiviteter/prova på aktiviteter för cirka 80 deltagande 

barn och ungdomar, bifalls. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till 

förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Medåkers IF 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 73 KS 216/2022-100 

Årsstämma 2022, Inera AB, röstinstruktion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Röstombudet uppmanas rösta i enlighet med beslut och val 

fattade vid ägarråd för Inera AB den 2 maj 2022. 

Sammanfattning 

Inera AB kallar till digital årsstämma torsdagen den 16 juni 2022. 

Röstombud vid Inera ABs stämma är Mats Öhgren. 

__________ 
 
Skickas till: 
Mats Öhgren 
Akten  
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§ 74 KS 113/2022-107 

Extra bolagsstämma, Mälarenergi Elnät AB, 
röstinstruktion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Röstombudet uppmanas rösta i enlighet med förslag från 

Mälarenergi Elnät ABs styrelse. 

Sammanfattning 

Mälarenergi Elnät AB kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 

16 juni 2022. 

Röstombud vid Mälarenergi Elnät ABs stämmor är Mats Öhgren. 

__________ 
 
Skickas till: 
Mats Öhgren 
Akten 


