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§ 141  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg: 

- Revidering av avfallstaxa för Vafab Miljö Kommunalförbund. 

- Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 

Coronapandemin.  
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§ 142 KS 170/2021-101 

Förslag till hantering av nämndinitiativ från (SD) om att 
ta fram uppdaterat beslutsunderlag för den nya skol-
organisationen som belyser både en och två hög-
stadieskolor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Uppdrag enligt nämndinitiativet förklaras genomfört och 

redovisat. 

2. Utredningen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 

för att införlivas i skolorganisationsutredningen. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde 

2021-03-30, § 60, ett nämndinitiativ om att kommunstyrelsen till läm-

plig förvaltning/nämnd ska ge uppdraget att snarast ta fram besluts-

underlag för den nya skolorganisationen som belyser både en och 

två högstadieskolor. Tydliga ekonomiska och andra relevanta kon-

sekvenser skall framgå av beslutsunderlaget. 

Inom ramen för den förstudie som pågår om ny grundskola kan även 

beslutsunderlag tas fram som belyser både en och två högstadieskolor.   

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18, § 100: 

1. Inom ramen för pågående förstudie om ny grundskola får 

Kommunfastigheter i Arboga AB i uppdrag att skyndsamt ta 

fram beslutsunderlag för den nya skolorganisationen som 

belyser både en och två högstadieskolor. 

Vid arbetsutskottets sammanträde deltar konsult och redogör för 

olika alternativa skolorganisationer och konsekvenserna av dessa. 

Prognostiserat totalt behov av antal parallella klasser för årskurs 7-9: 

6 paralleller med 30 elever/klass. 

Planering:  - Nybyggd skola: 3 parallella klasser                                                              

- Stureskolan: 3 parallella klasser 
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Alternativ A: 3 paralleller på Stureskolan + 3 paralleller på Nybyggd skola 

- Ca 270 elever åk 7-9 på Stureskolan och lika många i Nybyggd skola. 
- Inga om- och tillbyggnadsåtgärder krävs på Stureskolan 
- Överyta på Stureskolan kan nyttjas till årskurs 6 (som idag) 

Alternativ B: 4 paralleller på Stureskolan + 2 paralleller på Nybyggd skola 

- Ca 360 elever åk 7-9 på Stureskolan och ca 180 åk 7-9 elever i Nybyggd  
   skola. 
- Mindre lokalanpassningar måste göras på Stureskolan. 
- Lokalbehov för åk 6 (som idag går på Stureskolan) uppstår. 

Alternativ C: 6 paralleller på Stureskolan och 0 paralleller på Nybyggd skola 

- Stureskolans lokaler måste kompletteras med utrymmen som;  
   klassrum, grupprum, kapprum, personalarbetsplatser, NO-salar,  
   slöjdsalar, lokaler för specialundervisning m m. = tillbyggnation på  
   ca 2 460 m2. 
- Lokalbehov för åk 6 (som idag går på Stureskolan) uppstår. 
__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 143 KS 486/2021-252  

Förvärv av fastigheten Varvet 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB har erbjudits förvärva fastigheten 

Varvet 3.  

Beslut om eventuellt förvärv tas av styrelsen för Kommunfastigheter 

i Arboga AB, och ska godkännas av kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 144 KS 368/2021-001 

Uppdrag att utveckla måltidsorganisationen i Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens måltidsorganisation organiseras under Arboga 

Kommunalteknik AB:s ansvar från den 1 april 2022. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Sammanfattning 

I september 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören upp-

draget att analysera behovet av att utveckla måltidsorganisationen 

och stärka styrningen och stödet. I uppdraget ingick att föreslå 

organisatoriska förändringar som stöder den utvecklingen och 

inriktningen. En arbets- och styrgrupp har analyserat och arbetat 

med frågan under hösten. 

I utredningen lyfts särskilt fram hur viktig måltiden är i förskola, 

skola och vård- och omsorgsverksamheterna. Kosten handlar också 

om viktiga samhälleliga frågor som rör folkhälsa, miljö och bered-

skap.  

Förslaget är att kostenheten som idag organiseras under kommun-

styrelseförvaltningen organiseras som ett verksamhetsområde i 

AKTAB från och med 1 mars 2022. Bedömningen är att det stärker 

Arboga kommuns arbete med kost- och måltidsfrågor.  

Vad gäller budget 2022 föreslås att det arbetet sker inom ramen för 

det pågående budgetarbetet. Inför 2023 bör dock nya avtals- och 

uppdragskonstruktioner utarbetas i dialog mellan kommunstyrelse-

förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvalt-

ningen och AKTAB. Till detta har arbets- och styrgruppen formulerat 

några rekommendationer och råd för att utveckla måltidsorganisa-

tionen. 
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Likaså återstår formella frågor gällande ägardirektiv, delegations-

ordning, styrelsens arbetsordning och liknande. Dessa frågor får 

hanteras inom ramen för kommunens rutiner och verkställighet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens måltidsorganisation organiseras under Arboga 

Kommunalteknik AB:s ansvar från den 1 mars 2022. 

Yrkande 

Richard Fallqvist (L) yrkar att överföringen ska ske från den 1 april 

2022 samt att omorganisationen ska följas upp efter ett år. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla Richard Fallqvists 

(L) ändringsyrkande om att överföringen ska ske från den 1 april 

2022 samt tilläggsyrkande om att omorganisationen ska följas upp 

efter ett år. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller ändrings- 

och tilläggsyrkandet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 145 KS 274/2021-001 

Uppdrag om analys och förslag till organisation vad 
gäller arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, 

bildas under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 

2022. Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna arbets-

marknadsverksamheten, försörjningsstöd och vuxenutbild-

ning. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Sammanfattning 

I juni 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att 

analysera behovet av att stärka arbetet för att fler i Arboga blir själv-

försörjande i arbete eller utbildning. I uppdraget ingick att föreslå 

organisatoriska förändringar som understödde den inriktningen. En 

arbets- och styrgrupp har analyserat och arbetat med frågan under 

hösten 2021. 

Förslaget är att det bildas ett nytt verksamhetsområde inom social-

förvaltningens ansvar som består av arbetsmarknadsverksamheten 

som idag är organiserade som ett eget verksamhetsområde inom 

Socialförvaltningen tillsammans med den del av Individ- och familje-

omsorgen som ansvarar för försörjningsstöd - samt vuxenutbild-

ningen – som idag tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen. Detta 

innebär att nämndernas ansvar förändras i samma riktning. 

Det nya verksamhetsområdet föreslås benämnas Arbete och vuxen-

utbildning. 

Förslaget är att den nya organisationen samlar sina verksamheter i 

Högskolecentrum och i fastigheten Strängen. Detta lokalförslag be-

döms ge en ökad kostnad på 61 000 kr. 
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Vad gäller budget för den nya enheten ansvarar kommundirektören 

och förvaltningschefen i dialog med ekonomichefen för att utarbeta 

ett förslag som sedan kan beslutas i gällande ordning inför starten 1 

april 2022. 

Till detta har arbets- och styrgruppen formulerat några rekommen-

dationer och råd i några punkter för att utveckla det nya arbetssättet 

och organisationen. Dessa skall ses som ett förslag och får i nästa 

skede hanteras av kommundirektören, förvaltningschefen och den 

nya verksamhetschefen. Likaså återstår viktiga formella frågor 

gällande delegationsordning och nämndansvar. Dessa frågor får 

hanteras inom ramen för kommunens rutiner och verkställighet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, bildas 

under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 2022. 

Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna arbetsmarknads-

verksamheten, försörjningsstöd och vuxenutbildning. 

Yrkande 

Richard Fallqvist (L) yrkar att omorganisationen ska följas upp efter 

ett år. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla Richard Fallqvists (L) 

tilläggsyrkande om att omorganisationen ska följas upp efter ett år. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 146 KS 479/2021-020 

Digitala personalakter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Medlemskommunerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund ser 

behov av en sammanhållen digital anställningsprocess i syfte att 

förenkla och förtydliga processen som helhet; från upprättande av 

avtal, via avtalssignering till digital arkivförvaring. Övergång till 

digitala personakter och digital arkivförvaring av akterna förutsätter 

godkännande av arkivmyndigheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 147 KS 406/2021-721 

Uppdrag - Upprättande av ett LSS/SoL-boende samt ett 
LSS-boende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att genomföra 

en lokaliseringsutredning i samråd med samhällsbyggnads-

enheten samt genomföra en projektering av ett gruppboende 

enligt LSS samt ett LSS/SoL-boende. 

Sammanfattning 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 

Socialtjänstlagen, SoL, är två lagstiftningar som skiljer sig åt. Be-

träffande boendeform, för individer som ges bistånd i form av 

boende, går de olika lagstiftningarna dock att kombinera. 

Gruppboende enligt LSS:  En inventering av antal personer i 

Arboga mellan 16 – 25 år som idag har andra LSS insatser och som 

inom några år kan ansöka om boende har genomförts. Antalet upp-

går till 13 personer, vilket innebär att det finns behov av ytterligare 

en gruppbostad för sex personer. 

Gruppboende enligt LSS och SoL: Arboga kommun köper idag 

platser till tre personer och behovet bedöms öka. Om kommunen 

bygger ett LSS/SoL-boende för sex personer men inte fyller platserna 

själv kan andra kommuner erbjudas platser, vilket Kungsörs kom-

mun är intresserade av. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att projekten följer tid-

planen enligt Strategisk Lokalförsörjningsplan för 2021-2030. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 148 KS 473/2021-045 

Begäran om utökad borgen från Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår borgen Västra Mälardalens Kommunalför-

bund, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om 

35,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut § 70 år 2019 

(23,9 miljoner kronor). 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit med en 

önskan att medlemskommunerna (Köping, Arboga, Kungsör samt 

Surahammars kommuner) utifrån andel av befolkningsmängden 

2020-12-31 går i borgen, såsom för egen skuld jämte löpande ränta 

och kostnader, för lån uppgående till totalt 150 miljoner kronor. 

Tidigare borgensåtande för kommunerna gentemot förbundet 

uppgår till 100 miljoner kronor.  

Det utökade borgensåtagandet avser upplåning till investeringar 

under åren 2022–2024. Investeringarna avser främst årliga hård-

varuinvesteringar av IT/teleutrustning för medlemskommunerna. 

Förbundet har ingen egen likvid för att täcka dessa stora årliga 

investeringar utan upplåning av medel måste ske. (Förbundet har 

idag elva stycken lån på sammanlagt 76,3 mkr per den 31/8–2021).  

Befolkningsandel per 2020-12-31       150 miljoner kronor borgen. 

Köping:            44,24% 66,4 mkr 
Arboga:          23,81% 35,7 mkr 
Kungsör 14,83% 22,2 mkr 
Surahammar:   17,12% 25,7 mkr 

Totalt: 100% 150 mkr 

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, Akten  
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§ 149 KS 469/2021-003 

Upphävande av lokala ordningsföreskrifter för Arboga 
hamn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Hamnordning, lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för 

Arboga hamn beslutade av kommunfullmäktige den 25 

januari 1996, § 5, upphävs från och med den 1 mars 2022. 

2. Beslutet anmäls till länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Hamnordningen med lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för 

Arboga hamn beslutades av kommunfullmäktige den 25 januari 

1996, § 5. Hamnordningen innehåller ytterligare bestämmelser om 

ordning och säkerhet i Arboga hamn som behövs med hänsyn till 

den verksamhet som bedrevs i hamnen. 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet finns 

i 3 kap Ordningslagen. För den del av hamnområdet som är offentlig 

plats gäller även kommunens allmänna ordningsföreskrifter. 

Idag bedrivs ingen hamnverksamhet som kräver ytterligare bestäm-

melser utan de bestämmelser som finns i kommunens lokala ord-

ningsföreskrifter är tillräckliga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 150 KS 173/2021-100 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De reviderade lokala föreskrifterna godkänns. 

2. Föreskrifterna gäller från och med den 1 mars 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 20 februari 2014, § 97 lokala ord-

ningsföreskrifter att gälla från den 1 mars 2014.  

Behov av revidering har uppkommit och bland de förändringar som 

föreslås kan nämnas: 

• Förtydliganden i § 4 om lastning av varor m m 

• Störande buller i § 6 får inte utan polismyndighetens tillstånd 

äga rum mellan klockan 22.00 och 06.00. 

• Trottoarpratare får utan särskild prövning ställas upp även på 

Kapellgatan utanför biblioteket. 

• Begränsning av gatumusikanters insamling av pengar i § 13 

utan tillstånd från polismyndigheten. 

• Undantag från förbud gällande ambulerande försäljning ges 

för ideella föreningar, politiska partier och skolklasser på 

Nytorget, mellan fastigheterna Kuriren 1 och Postiljonen 1. 

• Hamnföreskrifter/hamnordning § 19 tas bort eftersom någon 

hamn/småbåtshamn inte finns i Arbogaån och föreskriften 

upphävs.  

• Förbud mot pyrotekniska varor införs även närmare LSS-

boenden.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 151 KS 422/2021-008 

Riktlinje för arbetet med nationella minoriteters 
rättigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Arboga kommuns riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteters rättigheter antas. 

Sammanfattning 

Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de 

nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, 

samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls 

levande. 

Nationella minoriteter i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken i 

Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Enligt lag ska kommuner anta mål och riktlinjer för sitt minoritets-

politiska arbete. 

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

Tillsättande av förtroendemannaråd för översyn av 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandat-
perioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Ett förtroendemannaråd med en representant från varje parti 

tillsätts för att genomföra en översyn av arvodesbestämmelser 

för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 

En översyn av arvodesbestämmelser och regler för partistöd behöver 

göras inför nästkommande mandatperiod. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att gruppledarna i kommun-

fullmäktige utses som representanter. De partier som har två repre-

sentanter utser en av dessa. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 153 KS 449/2021-519 

Länstransportplan Västmanlands län 2022-2033 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns yttrande på förslag till länstransportplan 

för Västmanlands län för perioden 2022–2033.  

Sammanfattning 

Arboga kommun har fått möjlighet att yttra sig på förslag till läns-

transportplan för Västmanlands län för perioden 2022–2033. Syftet 

med länstransportplanen är att samlat beskriva hur medlen för tran-

sportinfrastrukturen ska användas för att främja en positiv regional 

utveckling i länet och hur medlen ska bidra till uppfyllande av de 

transportpolitiska målen. Fördelning av medel under planperioden 

visar länets prioriteringar för en hållbar regional tillväxt. 

Arboga kommuns synpunkter 

Arboga kommun tycker generellt att planen är bra och tar upp ett 

antal aspekter som är viktiga för Arboga kommun. Kommun håller 

med om att det finns brister längs med Svealandsbanan/Mälardals-

banan, främst sträckorna Hovsta – Arboga samt Valskog – Kolbäck, 

där framför allt bristen på dubbelspår är ett problem. Detta har på-

talats under många år och har ej ännu åtgärdats och kommunen 

önskar att regionen ska trycka på ännu mer i denna fråga.  

Att det finns planer på att åtgärda delar av E20 och på så sätt minska 

den tunga trafiken genom Arboga ser kommunen som väldigt posi-

tivt. Då det idag påverkar boende i Arboga tätort och även kom-

munens utvecklingsplaner längs med väg 572. Kommunen önskar 

dock ytterligare åtgärder för att minska smittrafiken och den tunga 

trafiken genom Arboga. Väg 572 är en gammal europaväg och är 

därmed dimensionerad för tung trafik och höga hastigheter vilket 

innebär risker och buller för de boende.  
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I övrigt önskar kommunen att möjligheter till regionala cykelvägar 

mellan Arboga, Köping och Kungsör prioriteras genom medfinan-

siering under planperioden.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 154 KS 113/2021-106 

Höststämma Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, 
bemyndigande av röstombud samt röstinstruktion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Anders Frants (MP) utses till röstombud vid Västmanlands 

Läns Luftvårdsförbunds höststämma 2021. 

2. Röstombudet uppmanas rösta enligt förslag från styrelsen för 

förbundet. 

Sammanfattning 

Västmanlands Läns Luftvårdsförbund kallar till höststämma fre-

dagen den 10 december 2021, kl 09.00 i Västerås eller via Teamslänk. 

Ordinarie röstombud vid förbundets stämmor har meddelat för-

hinder och ersättare finns ej utsedd.  

__________ 
 
Skickas till: 
Anders Frants 
Västmanlands Läns Luftvårdsförbund 
Akten  
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§ 155 KS 311/2021-006 

Sammanträdesplan 2022, justering av tider 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottets sammanträden och beredningar börjar          

kl 13.00 från 2022. 

2. Beslut kan tas om sammanträdesstart kl 11.00 om ärendelistan 

är omfattande. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 13.00 från 2022. 

2. Beslut kan tas om sammanträdesstart kl 11.00 om ärendelistan 

är omfattande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 156 KS 266/2021-041 

Revidering av avfallstaxa för VafabMiljö Kommunal-
förbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till ny avfallstaxa från 1 april 2022 antas. 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 

producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt av-

fall den 1 januari 2022. VafabMiljö Kommunalförbund bedömer att 

de kommer få en kostnadsökning på ca 13 miljoner kronor i och med 

det nya ansvaret. Kostnadsökningarna avses bekostas genom taxe-

höjningar.  

VafabMiljö kommunalförbund kompletterar ärendet med en kort-

fattad beskrivning i skrivelse daterad 2021-06-10. I skrivelsen för-

tydligar VafabMiljö Kommunalförbund att taxehöjningen enbart är 

ett resultat på det ökade ansvaret avseende förpackningar och retur-

papper.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2021 beslutades 

ärendet i en punkt:  

1. Ärendet återremitteras till VafabMiljö Kommunalförbund för 

förnyad översyn av fördelningen. Kostnadsökningen för att ta 

hand om returpapper bör vara samma för småhus och lägen-

het. Sommarhus bör inte ha någon extra kostnad då man 

redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om man är bo-

satt i Sverige. 

VafabMiljö Kommunalförbund svarade på återremissen i skrivelse 

daterad 2021-08-19. Av svaret framgår följande:  

"Fördelningen av de nya kostnaderna följer de tidigare fastlagda för-

delningsprinciper för de kostnader som finansieras via grundavgif-

ten. Fördelningsprinciperna baseras på beräkningar för hur olika 
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fastigheter belastar kostnaderna för det kommunala avfallet och som 

vi bedömer är de mest rättvisa. Dessutom skulle det bli en mycket 

komplex beräkningsmodell om särskilda fördelningsprinciper ska 

användas för Returpappersansvaret. 

När det gäller sommarhus så uppstår det returpapper även i fritids-

hus som behöver samlas in, bland annat genom utdelning av grupp-

reklam. Så här står det exempelvis i regeringens beslutsunderlag; 

avsnitt 9.3.6: 

• Ägare av villor, fritidshus och flerbostadshus i vilken insamling av 

returpapper kommer att fortgå eller införas kommer att påföras en 

höjd avfallstaxa." 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28, § 147: 

1. Ärendet bordläggs. Beslut om ny taxa skjuts fram till en 

tidpunkt när det finns noggrannare underlag för att skatta de 

faktiska kostnaderna. 

VafabMiljö Kommunalförbund har därefter uppvisat taxeberäk-

ningar och taxejämförelse med andra kommuner. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 157 KS 120/2020-106 

Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 
Coronapandemin 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Lägesbild från kommunen rapporteras varje vecka. 

Sjukfrånvaron i kommunens verksamheter är hög, består både av 

covid och annan sjukdom. Situationen är ansträngd men hanterbar. 

Nya regler för smittspårning medger att skolan kan göra lokal 

smittspårning i klasserna. 

Vaccination av elever kommer att ske via elevhälsan med start 9 

december. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


