
  
PROTOKOLL 1 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Jonna Lindman 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kansliet 2020-09-24 
 

Sekreterare   Paragrafer 94–112 

 Jessica Hänninen  
  
Ordförande   

 Anders Röhfors  
  
Justerare  

 Jonna Lindman 
  

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

2020-09-22 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2020-09-24 Anslaget tas ned 2020-10-16 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–15:10, ajournering kl 14:40-14:45 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande, Jonna Lindman (M) 1:e vice ordförande, 

Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande, Dan Avdic Karlsson (V), 
Anders Cargerman (L), Martin Nyqvist (SD) 

 
  

Övriga Eva Carlstedt Ståhl förbundschef  Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
§ 94-96, Carin Widholm Johansson kansliassistent, Henrik Syrjälä 
lokalstrateg § 100-104, Anders Neuman ekonomichef/tf kommundirektör, 
Ylva Petersson kanslichef, Jessica Hänninen kommunsekreterare 

 



  
PROTOKOLL 2 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

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

Närvarorätt för kansliassistent vid arbetsutskottets sammanträde ........................ 4 

Återrapportering från Västra Mälardalens Myndighetsförbund om vidtagna 
åtgärder med anledning av Coronaviruset ................................................................ 5 

Återrapportering av använda medel från Samfond 2 för 
skolavslutningsarrangemang ....................................................................................... 6 

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av coronaviruset ..................... 8 

Upphävande av beslut om hantering av styrelse- och nämndsammanträden 
med anledning av coronaviruset ................................................................................. 9 

Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen ...................................................................... 10 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk Förening .................................................................................................... 14 

Information om översyn av kommunens stiftelser ................................................. 17 

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Arboga ....................................... 18 

Igångsättningstillstånd för förstudie för ny grundskola på söder ........................ 21 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp namn- och informationsskyltar på 
historiska platser .......................................................................................................... 23 

Svar på motion om Arboga kommuns roll gällande återvandring ...................... 25 

Redovisning av obesvarade motioner ....................................................................... 27 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag ....................................................... 28 

Revidering av reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden ............ 29 

Svar på ansökan om medel ur Samfond 2 för att starta läxläsning på Gluggen . 30 

Inbjudan till webbsändning om digital samhällsbyggnadsprocess ..................... 31 

Redovisning av synpunkter för kommunstyrelsen första halvåret 2020 ............. 32 

  



  
PROTOKOLL 3 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 94  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

− Närvarorätt för kansliassistent vi arbetsutskottets 

sammanträde 

− Upphävande av beslut om hantering av styrelse- och 

nämndsammanträden med anledning av coronaviruset  
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§ 95 KS 368/2020-001 

Närvarorätt för kansliassistent vid arbetsutskottets 
sammanträde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kansliassistent Carina Widholm Johanssons närvaro på 

dagens sammanträde godkänns. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 6 kap 26 § finns bestämmelser om närvarorätt vid 

nämndsammanträden. I kommunstyrelsens och nämndernas 

reglementen under § 32 ges nämnden rätten att bestämma om 

närvaro vid nämndens sammanträden. 

Kansliassistent Carina Widholm Johansson föreslås ges närvarorätt 

vid dagens sammanträde med arbetsutskottet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 96 KS 355/2020-048 

Återrapportering från Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund om vidtagna åtgärder med 
anledning av Coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förbundschef för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 

redogör för hur förbundet har hanterat covid-19 gentemot 

näringslivet. VMMF har bl.a. pausat planerad tillsyn, inte fakturerat 

årliga tillsynsavgifter till företag samt flyttat fram förfallodatum. 

Totalt belopp för Arboga kommuns del som ännu inte fakturerats är 

1 061 000 kronor. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet tackar för 

informationen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 97 KS 353/2020-046 

Återrapportering av använda medel från Samfond 2 för 
skolavslutningsarrangemang 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Informationen avseende använda medel för 

skolavslutningsarrangemang noteras. 

2. Av de återstående 75 000 kronor som inte använts i samband 

med skolavslutningen beviljas Ungdomsfullmäktige 

tillsammans med fritidsgården Gluggen att använda 43 000 

kronor till aktiviteter under höstlovet. Återstående medel, 

32 000 kronor, betalas tillbaka till Samfond 2. 

3. Aktiviteter under höstlovet återredovisas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 8 

december. 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktiges ansökan om utdelning med 120 000 kronor ur 

Samfond 2 år 2020, för anordnande av alternativt och organiserat 

skolavslutningsfirande, beviljades i april av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Fritids- och kulturförvaltningen har inkommit med en 

sammanställning på de aktiviteter som genomfördes under 

sommaren 2020. I rådande pandemi så reviderades ursprungsidén 

som innebar en Gröna Lundsresa med maximalt antal ungdomar 

från Arboga på skolavslutningsdagen. Istället arrangerades två 

stycken ”aktivitetsveckor” tillsammans med ungdomsfullmäktige 

och Fritidsgården Gluggen. 

Under två veckor så fanns anmälningsbara resor till Go-cartbana och 

Höghöjdsbana, vid sidan av dessa aktiviteter så anordnades varje 

dag öppet deltagande i dagsutflykter, lekar, samkväm och ”provapå-

aktiviteter”. Sammanlagt så deltog cirka 120 barn och ungdomar 

dessa två aktivitetsveckor. 

Go-cart i Västerås så var målgruppen årskurs 8 - gymnasiet årskurs 

2. Total kostnad 18 500 kronor inklusive buss. Höghöjdsbana i 

Västerås så var målgruppen årskurs 8 – gymnasiet årskurs 2. Total 
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kostnad 14 200 kronor inklusive buss. Lekmaterial, inköpt 

förbrukningsmaterial för utomhusaktiviteter. Total kostnad 11 522 

kronor. Summa total kostnad 44 222 kronor. 

Med anledning av pandemin användes totalt 44 222 kronor av totalt 

beviljade 120 000 kronor. Ungdomsfullmäktige och fritidsgården 

Gluggen vill under höstlovet vecka 44 använda delar av återstoden 

av beviljade medel. Aktiviteterna som planeras är 

• Måndag: resa tilll Köping för bowling kostnad cirka 13 000 

kronor (30 stycken platser)          

• Tisdag: resa till Bodaborg Karlskoga 18 000 kronor (30 stycken 

platser)  

• Onsdag: kreativt skapande med anlitad handledare i 

konceptet MakerSpace (bland annat programmering av 

robotar och 3D-skrivining), cirka 12 000 kronor. 

Total kostnad för dessa tre aktiviteter är cirka 43 000 kronor av 75 000 

kronor som är kvar av tidigare beviljat bidrag. Målgruppen är 

årskurs 7 - gymnasiet årskurs 2. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ungdomsfullmäktige 
Ekonomi 
Akten  
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§ 98 KS 120/2020-106 

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kanslichefen lämnas en lägesrapport om kommunens arbete med 

anledning av coronaviruset. En lägesrapport lämnas vid 

sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 99 KS 144/2020-006 

Upphävande av beslut om hantering av styrelse- och 
nämndsammanträden med anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Beslutet om hantering av styrelse och nämndssammanträden 

med begränsat antal ledamöter upphävs och ersättare har 

närvarorätt. 

2. Övriga nämnder föreslås fatta motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 

2020, § 21 beslutades att antalet ledamöter som närvarar vid 

kommunstyrelsens sammanträden begränsas under rådande läge 

med anledning av coronaviruset till sju, fyra ledamöter från 

majoriteten P7, tvår från S och en från SD. Inga ersättare närvarar om 

de inte tjänstgör. Övriga nämnder föreslogs införa liknande 

begränsningar. 

Beslutet bör nu upphävas så att samtliga ledamöter och ersättare kan 

närvara vid sammanträden. En rymligare sammanträdeslokal bokas 

så att avstånd kan hållas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten 
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§ 100 KS 174/2020-042 

Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Delårsrapporten 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 

Sammanfattning 

Årets verksamhet 

Årets arbete har präglats av omställning av verksamheter för att 

arbeta med den pågående pandemin och de ekonomiska utmaningar 

som kommunen står inför. 

Målet för coronaarbete är:  

• Kontinuitetshantering för att säkra bemanning och 

verksamhet 

• Begränsa smittspridning 

• Skydda riskgrupper 

Sedan utbrottet av coronapandemin har ett intensivt arbete 

genomförts för att bidra till att kommunen uppnår sina övergripande 

mål genom olika insatser. Förvaltningen har genom kommunikativa 

insatser motverka smittspridningen och skapa förståelse och 

förtroende för hur kommunen hanterar situationen. 

Kommunikationen har syftat till att skydda riskgrupper samt att 

lindra och bromsa negativa konsekvenser för kommuninvånare, 

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

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

anpassa verksamheterna utifrån dessa förutsättningar och ändå ge 

medborgarna en rimlig och god service kräver mod och engagemang 

från hela organisationen. 

Utöver arbetet med Corona och det ordinarie grunduppdraget har 

det genomförts många aktiviteter. Kommunen strävar efter att ha en 

nära kontakt med företagen, i arbetet ingår företagsbesök och 

morgonsoffor. Under året har det varit en tät dialog och stöttning av 
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det lokala näringslivet. En insats som genomfördes var 

gymnasieluncher som erbjöds från lokala restauranger. 

Den traditionella ceremonin där kommunfullmäktiges presidium 

inbjuder nya svenska medborgare på nationaldagen har inte kunnat 

genomföras på grund av pågående pandemi. Inte heller den 

rådgivande kommunala folkomröstningen om att det ska finnas en 

kommunal skola i Medåker och kommunens skolorganisation har 

kunnat genomföras. Kommunfullmäktige gav i mars valnämnden i 

uppdrag att bevaka läget kring coronaviruset och återkomma med 

förslag på nytt datum för folkomröstningen. 

En finanspolicy för hela kommunkoncernen har tagits fram och 

beslutats av fullmäktige. En anpassning till denna policy sker under 

året. Detta har också föranlett ställningstaganden om bland annat 

kommande borgensåtaganden. Kommunfullmäktiges beslut sedan 

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

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB har 

inneburit mycket arbete för att bland annat säkerställa 

ekonomiprocessen i respektive bolag. 

Utvecklingsarbetet mot en mer digitaliserad ärendeprocess och 

sammanträdeshantering har tidigare genomförts för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nu pågår införandet för 

övriga nämnder med start i fritids- och kulturnämnden. 

Under året har arbetet för att öka attraktiviteten som arbetsgivare 

fortsatt. Utifrån den nya chef- och ledarskapsstrategin har en 

utbildnings- och utvecklingsplan tagits fram. Vidare har en 

utbildningsinsats i utmanande samtal påbörjats och aktivt stöd till 

cheferna erbjuds kontinuerligt i rehabiliteringsprocessen. 

Arboga kommun är åter nominerade till Sveriges bästa hållbara 

skolmatskommun 2020 i White guide junior. Juryn tittar på helheten 

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

matsvinn, smak och näring till måltidsmiljö, pedagogiskt samarbete 

och genomförda utbildningar. Kostenheten har under året planerat 

uppstart av måltidsverksamheten i Skogsgläntans förskola. 
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Genomförande av detaljplanen för Södra Brattberget har resulterat i 

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

Herrgårdsbron är i dåligt skick och renovering har börjat i egen regi 

med ramavtalade entreprenörer. Arbetet beräknas pågå mellan 2019–

2021 och kommer att förläggas under perioden vår till senhöst. 

Måluppfyllelse 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer 

att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Måluppfyllelsen 

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

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

mål som inte är uppfyllt.  

Ekonomi 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott med 3 150 

tkr. Detta avser försäljning av exploateringstomter som inte är 

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

till överskottet beror på vakanta tjänster, lägre avgifter än budgeterat 

till VMKF, lägre kostnader för jubilarer samt mindre aktiviteter med 

anledning av pandemin. 

Investeringsuppföljningen visar i helårsprognosen ett utfall på 56 

miljoner kronor jämfört med budgeterade 118 miljoner kronor, vilket 

innebär en avvikelse på 62 miljoner kronor. Orsaker till överskottet 

är i huvudsak tidsförskjutningar i genomförande inom exploatering, 

gator/vägar/broar, skatepark och spontanidrottsplats. Vidare 

prognostiseras inga utgifter för markförvärv. 

Framtid 

Arbetet med den pågående pandemin fortsätter och förvaltningen 

arbetar vidare med den gemensamma målbilden och följer 

rekommendationer från nationell nivå. 

Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till följd av stora 

pensionsavgångar. För att trygga kompetensförsörjningen kommer 

arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och 

ledarskapsutveckling fortsatt att vara i fokus. 



  
PROTOKOLL 13 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för 

framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram. Som ett stöd i 

arbetet pågår framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram. 

Arboga liksom de flesta andra kommuner befinner sig i en ansträngd 

ekonomisk situation samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. 

Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, 

utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren. Utvecklingen 

innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna, 

och det behövs ett ökat fokus på effektivisering, omprioriteringar och 

strategier för finansiering av investeringarna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 14 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 KS 337/2020-048 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen utser kommunens ekonomichef att vidta 

åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten nedan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 

betala in ett insatsbelopp om 5 452 400 kronor och 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 

Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 

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

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven 

person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 

som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten 

ovan. 

4. Arboga kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges 

möte (innehållande beslutet enligt ovan) inklusive 

anslagsbevis och lagakraftbevis finns tillgängligt för 

Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan.  

Sammanfattning 

Om Kommuninvest 

Arboga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

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

en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 
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Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 

solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 

Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare 

och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 

avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 

som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 

lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen 

till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

Arboga kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 15 

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

regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

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

fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 

Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 

medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 

förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 

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

4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför 

återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 

kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen 

att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 

kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 

belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. Arboga kommer 

använda återbetalningen av förlagslånet för att öka kapitalinsatsen. 
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Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns 

det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 

mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 

så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk 

medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån 

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

per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått 

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

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 

enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras 

kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

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

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

kronor och år 2024 1 363 100 kronor.  

__________ 
  
Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 102 KS 352/2020-046 

Information om översyn av kommunens stiftelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om påbörjad översyn av kommunens 

stiftelser. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 KS 340/2020-003 

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Arboga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade regler för kommunalt partistöd i Arboga 

godkänns. 

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

annat beslut fattas uppgå till ett grundstöd om 30 000 kronor 

per parti och ett mandatstöd om 5 000 kronor. 

Reservation 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Dan Avdic Karlssons (V) yrkande. 

Sammanfattning 

Regler för utbetalning av kommunalt partistöd i Arboga fastställdes 

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

förändrad årligt beslut för utbetalning och modell för årlig 

uppräkning av partistödets storlek.  

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 

demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om 

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

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

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

person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal 

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

lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige 

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

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

kalenderår och vara inlämnad till kommunfullmäktige senast per 

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

partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 

granskare.  Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 

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

partistödet har använts.  



  
PROTOKOLL 19 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Fullmäktige fattar årliga beslut om utbetalning av partistödet i 

samband med antagandet av strategisk och ekonomisk plan. 

Fullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – 

besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid 

lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.   

Enligt nyckeltal för landets kommuner i Kolada så var 

genomsnittskostnaden för partistöd för alla landets kommuner 47 

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

51 kronor/invånare i Arboga. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade regler för kommunalt partistöd i Arboga 

godkänns. 

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

annat beslut fattas uppgå till ett grundstöd om 30 000 kronor 

per parti och ett mandatstöd om 5 000 kronor. 

Yrkande 

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

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

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

kronor) och att partistödet även fortsättningsvis ska indexuppräknas. 

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

Avdic Karlssons (V) yrkande. 

Jonna Lindman (M) och Anders Cargerman (L) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Dan 

Avdic Karlssons (V) avslagsyrkande samt yrkande om att partistödet 

ska ligga på samma nivå som för 2020 med indexuppräkning finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla förvaltningens 

förslag. 

__________ 



  
PROTOKOLL 20 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 KS 230/2014-299 

Igångsättningstillstånd för förstudie för ny grundskola 
på söder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för att påbörja en förstudie för 

en grundskola på söder. 

2. När förstudien, inklusive uppskattning av utgiften, är 

avslutad ska den återredovisas till kommunstyrelsen. 

Deltar inte i beslutet 

Martin Nyqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

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

540 elever där det erbjuds både grundskola, grundsärskola och 

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

skolbyggnad och matsal finns även en fritids- och idrottshall på 

skolområdet som används av olika föreningar på kvällar och helger. 

Behovet av en ny grundskola finns beskrivet i den Strategiska 

lokalförsörjningsplanen 2020-2026. Gäddgårdsskolan är i ett 

omfattande underhålls- och renoveringsbehov och lokalerna är inte 

längre ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv. För att komma 

ur temporära lokaler för grundskoleverksamheten som enligt 

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

långsiktiga, ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler. 

Föreslagen prioritet i den strategiska lokalförsörjningsplanen säger 

att en ny skola som ersätter Gäddgårdsskolan ska genomföras under 

2020-2025. 

Med ovan nämnda bakgrund föreslås att en förstudie med 

fördjupade analyser påbörjas inför nybyggnation av en ny 

grundskola åk F-9 samt grundsärskola. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 



  
PROTOKOLL 22 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för att påbörja en förstudie för 

en grundskola på söder. 

2. När förstudien, inklusive uppskattning av utgiften, är 

avslutad ska den återredovisas till kommunstyrelsen. 

Ajournering 

Mötet ajourneras kl 14:40-14:45. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 105 KS 127/2020-101 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förutom de äldre skyltar 

som finns så har även projektet Storyspot genmförts med 22 

utmärkta platser med historisk anknytning i stadskärnan och i 

Jädersbruk. 

Sammanfattning 

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

mars 2020 om att sätta upp namn- och informationsskyltar på 

historiska platser. Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslaget om att sätta upp 

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

som berättar historien kring ett flertal byggnader i Arboga. Dessa 

sitter på ett antal äldre hus.  

Fritids- och kulturförvaltningen informerar om att på ett antal 

offentliga konstverk finns skyltar utsatta. Dessa offentliga konstverk 

går under namnet Tidsmärken.  

Under året har även projektet Storyspot genomförts. Där finns 22 

platser i Arboga med historisk anknytning utmärkta. På varje plats 

finns en skylt som beskriver platsens historia. Dessutom finns till 

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

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

engelska.  

I Jädersbruk finns ytterligare 11 Storyspots.  

Läs mer om projektet på Arbogas hemsida: 

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

historia-och-berattelser-i-mobilen.html 



  
PROTOKOLL 24 (32) 
Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Det är inte uteslutet att vi kompletterar med fler platser i och runt 

stadskärnan. Där är dina förslag mycket välkomna.  

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 KS 485/2019-101 

Svar på motion om Arboga kommuns roll gällande 
återvandring 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom Arboga kommun inte bör överta 

statliga uppgifter utan fortsatt prioritera det kommunala 

arbetet med en stärkt integration och etablering. 

Reservation 

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

bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist, Leif Gustafsson, Tommy Andersson, Stefan 

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

kommit in med en motion till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 24 oktober § 133, om Arboga kommuns roll gällande 

återvandring. Motionen handlar om att underlätta återvandring och 

utgår från det arbete som pågår inom Migrationsverket och 

regeringen. Avsikten är att Arboga kommun ska ha beredskap för 

samt börja arbeta med återvandring. 

Motionärerna yrkar därför 

− Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen 

att en strategi, handlingsplan och arbetsbeskrivning tas fram 

inom kommunen för hur denna typ av ärenden ska hanteras 

och där strategin är baserad på riktlinjerna från aktuella 

myndigheter. 

− Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen 

att kommunen undersöker om det är möjligt att få ekonomiskt 

stöd för denna typ av projekt. 

Migrationsverkets arbete och befintliga uppdrag är att underlägga 

och stödja flyktingar och andra skyddsbehövande med 

uppehållstillstånd som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. 



  
PROTOKOLL 26 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Detta görs konkret genom operativt arbete och hantering av 

projektstöd. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det 

inte är motiverat att Arboga kommun ska utöka arbetet med 

återvandring. Migrationsverket har redan detta uppdrag. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom Arboga kommun inte bör överta 

statliga uppgifter utan fortsatt prioritera det kommunala 

arbetet med en stärkt integration och etablering. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 

Andreas Silversten (S), Dan Avdic Karlsson (V), Anders Cargerman 

(L) och Jonna Lindman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Martin Nyqvists (SD) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 KS 345/2020-101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 22 oktober finns det fyra motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 KS 345/2020-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 22 oktober finns det fem medborgarförslag som 

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

ett planeras att besvaras på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 KS 312/2020-003 

Revidering av reglemente för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 

antas. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har kommit in med förslag till revidering av 

reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden för att 

möjliggöra deltagande på distans. 

Reglementet ska antas av respektive huvudmans fullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 KS 329/2020-048 

Svar på ansökan om medel ur Samfond 2 för att starta 
läxläsning på Gluggen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med 20 000 

kronor ur Samfond 2 år 2020, för anordnande av läxläsning 

godkänns.  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige ansöker om medel ur Samfond 2 med 20 000 

kronor för att ha läxläsning två gånger i veckan under höstterminen. 

Medlen ska gå till lön för läxläsningsläraren. Målgruppen är alla 

Arbogas ungdomar som går från grundskolans årskurs 7 till och med 

gymnasiets årskurs 3. Bakgrunden till ansökan är att 

ungdomsfullmäktige under våren sett en markant ökning av 

förfrågningar avseende läxhjälp.   

Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och 

ungdomsvårdande 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 beräknas för år 2020 uppgå till cirka 500 000 kronor. 

Under året har utdelning skett till skolavslutningsarrangemang 

uppgående till 120 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ungdomsfullmäktige 
Ekonomi 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 KS 323/2020-010 

Inbjudan till webbsändning om digital 
samhällsbyggnadsprocess 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för inbjudan. 

Sammanfattning 

Behovet av att öka bostadsbyggandet är stort på de flesta orter i 

Sverige. Omvärlden ställer också krav på effektivisering och ökad 

tillgänglighet av information/data till nytta för samhällsbyggnad. 

Den årliga omsättningen för samhällsbyggnadsprocessen ligger på 

25% av Sveriges BNP. Genom att ta tillvara på digitaliseringens 

möjligheter och samverka med andra aktörer kan en enklare, mer 

kostnadseffektiv och säkrare process skapas i Sverige. Det främsta 

hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att 

informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att 

skapa en enhetlig, digital och obruten process tar tid och många 

måste bidra.  

Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra 

myndigheter i uppdrag att verka för att uppfylla målbilden om en 

digital obruten process, som stöd för ökat bostadsbyggande. Sveriges 

kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 

Som ett led i att öka förståelsen och kunskapen för hur den digitala 

samhällsbyggnadsprocessen kommer att påverka 

samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen bjuder länsstyrelsen 

och lantmäteriet in förtroendevalda samt ledande tjänstemän och 

chefer, verksamma inom samhällsbyggnadssektorn, till en 

websändning med titeln ”Så tar vi vara på digitaliseringens 

möjligheter”. Websändningarna genomförs vid fyra tillfällen där 

anmälan sker via länk i inbjudan. Sista anmälningsdag är 2 oktober.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (32) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 112 KS 348/2020-101 

Redovisning av synpunkter för kommunstyrelsen 
första halvåret 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma rutiner för hantering 

av synpunkter och klagomål.  

Rutinerna gäller från 1 februari 2012 och innebär att synpunkter 

redovisas halvårsvis.  

Till kommunstyrelseförvaltningen har 8 synpunkter inkommit och 

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

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


