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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 2 KS 432/2018-001 

Information om bolagsbildning utifrån beslut om 
nedläggning av tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade ärende gällande ny organisation 

för de verksamheter som finns inom tekniska nämndens 

ansvarsområde den 29 november 2018 § 127. Då beslutades bland 

annat att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i 

samverkan med berörda pröva förutsättningarna för att tre helägda 

bolag bildas och organiseras under Rådhuset i Arboga AB avseende 

verksamheterna  

 drift- och projektutförande 

 kost, måltider och städ 

 vatten och avlopp 

 om ovan nämnda bolagsbildningar genomförs prövas flytt av 

ekonomi och fakturahantering till Rådhuset i Arboga AB. 

 organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1 

september 2019. 

Vid dagens sammanträde ges muntlig information om hur arbetet 

fortskrider och hur en eventuell bolagsbildning skulle kunna se ut. 

Beslutsunderlag skickas ut till kommunstyrelsens sammanträde den 

26 februari. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 3 KS 56/2019-042 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen år 2018 

godkänns. 

2. Sammanfattningen överlämnas till kommunens 

årsredovisning. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för förvaltningens verksamhet för år 2018 

överlämnas till kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelsen ger en 

övergripande beskrivning av den verksamhet som bedrivits under 

året, en beskrivning av hur förvaltningen lyckats uppnå de av 

kommunstyrelsen satta målen samt en kortfattad beskrivning av 

viktiga framtidsfrågor och förvaltningens verksamhet för år 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 4 KS 56/2019-042 

Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Verksamhetsberättelsen för tekniska nämnden år 2018 

godkänns. 

2. Sammanfattningen överlämnas till kommunens 

årsredovisning.  

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för tekniska förvaltningens verksamhet för 

år 2018 överlämnas till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden 

upphörde 1 januari 2019 enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-10-

25, § 114. Verksamhetsberättelsen lämnas därför i sin helhet till 

kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelsen ger en övergripande 

beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året, en 

beskrivning av hur förvaltningen lyckats uppnå de satta målen samt 

en kortfattad beskrivning av viktiga framtidsfrågor och 

förvaltningens verksamhet för år 2019.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 5 KS 46/2018-101 

Svar på motion om att bygga laddstolpar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att Arboga kommun har genomfört 

samt planerar åtgärder för att bygga laddstolpar.  

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 1 februari 2018 § 18 kommit in med en motion om att bygga 

laddstolpar. Motionären anser att de beslut som tagits tidigare som 

svar på motioner om laddstolpar inte är tillräckliga.  

Motionären anser därför att ett uppdrag att se till att Arboga 

kommun får laddstolpar ska inledas och att Arbogas första 

laddstolpar ska vara i bruk innan 2018 års utgång. Samtidigt ska 

möjligheten till finansiering via till exempel klimatklivet ses över. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade 

ärendet den 19 december 2018 § 130.  

Arboga kommun deltar i projektet ”Fossilfria och energieffektiva 

transporter i Östra Mellansverige”. En del i arbetet med omställning 

till en fossilfri fordonsflotta är inköp av elbilar och laddhybrider. För 

att möjliggöra omställningen krävs laddinfrastruktur. Arboga 

kommun har sökt och beviljats medel genom klimatklivet för 

etablering av fem stycken icke publika laddstolpar. Projektet 

planeras under 2019/2020. 

Laddregion Mälardalen är ett initiativ från Mälarenergi som syftar 

till att möjliggöra regional och lokal laddinfrastruktur. Mälarenergi 

har med hjälp av medel ur klimatklivet etablerat flera publika 

laddstationer i Mälardalen. 
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För Arboga kommun innebar projektet en etablering av laddstation i 

Sätraområdet. I Sätraområdet finns även flera aktörer som erbjuder 

laddstationer. 

Tekniska förvaltningen har lyft fram behovet av laddinfrastruktur till 

Mälarenergi samt lämnat förslag till placeringar i Arbogas centrala 

delar. Det finns möjlighet för kommuner att teckna avtal med 

Mälarenergi som innebär att kommunen står för investering och 

ägarskap för laddstationen samt kostnader för framdragning av el. 

Mälarenergi svarar för stationens underhåll genom en fast 

månadskostnad och felavhjälpning debiteras mot löpande fasta 

priser. 

En förutsättning för att möjliggöra etablering av publika 

laddstationer i centrala lägen är att det finns tillräcklig nätkapacitet i 

stadskärnan. 

Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen besvaras med att Arboga kommun har genomfört samt 

planerar åtgärder för att bygga laddstolpar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att Arboga kommun har genomfört 

samt planerar åtgärder för att bygga laddstolpar.  

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. 

Jonna Lindman (M) yrkar avslag på Andreas Silverstens (S) yrkande 

och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Andreas 

Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla förvaltningens förslag. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 6 KS 166/2018-101 

Svar på motion om en bättre livsmiljö för 
rullstolsburna, chaufförer och resenärer genom att inte 
sätta upp fler fartgupp samt fasa ut de befintliga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med att Arboga kommun verkar för 

Nollvisionen och om det i framtiden krävs åtgärder för att 

klara trafiksäkerhetskraven kan det inte uteslutas att fler 

fartgupp eller upphöjda passager sätts upp. 

Sammanfattning 

Ola Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

juni 2018 § 79 lämnat in en motion om en bättre livsmiljö för 

rullstolsburna, chaufförer och resenärer genom att inte sätta upp fler 

fartgupp samt fasa ut de befintliga. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade 

ärendet den 19 december 2018 § 123. 

Riksdagen antog Nollvisionen 1997 och även Arboga måste verka för 

en ökad trafiksäkerhet för att leva upp till Nollvisionen. 

De alternativ som finns till fartgupp är broar och tunnlar, dynamiska 

farthinder samt cirkulationsplatser. Samtliga av dessa alternativ är 

väldigt dyra. 

Det finns även billigare alternativ såsom chikaner, 

sidoförskjutningar, avsmalningar och ljusreglering. Dessa alternativ 

har dock inte samma hastighetsdämpande effekt och risken är stor 

att man inte uppfyller kraven på att hastighetssäkra till max 30 

kilometer i timmen vid exempelvis övergångsställen. 

Kommunen gör alltid avväganden då ny infrastruktur ska byggas 

och det är inte alltid det byggs ett fartgupp. Om en passage ändå 

måste åtgärdas är kommunen ålagd att verka för Nollvisionen och ta 

fram en bra teknisk lösning. Lösningen måste även vägas in i de 
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ekonomiska ramarna där en upphöjd passage oftast visar sig vara 

den mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden. 

Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen besvaras med att Arboga kommun verkar för Nollvisionen 

och om det i framtiden krävs åtgärder för att klara 

trafiksäkerhetskraven kan det inte uteslutas att fler fartgupp eller 

upphöjda passager sätts upp. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att Arboga kommun verkar för 

Nollvisionen och om det i framtiden krävs åtgärder för att 

klara trafiksäkerhetskraven kan det inte uteslutas att fler 

fartgupp eller upphöjda passager sätts upp. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar ändring med att motionen ska avslås 

istället för besvaras med samma motivering. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Anders Röhfors 

(M) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla 

Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 7 KS 86/2017-101 

Återremiss - Svar på motion om medlemskap i Mälaren 
- en sjö för miljoner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen om medlemskap i Mälaren – en sjö för miljoner, 

avslås. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar till förmån för Andreas Silverstens (S) 

bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) och Ola Eriksson (S) har till kommunfull-

mäktiges sammanträde de 23 februari 2017 § 14 kommit in med en 

motion om medlemskap i Mälaren – en sjö för miljoner. 

Motionärerna hänvisar till ett seminarium om Mälaren hösten 2016 

där bland annat flera kommuner deltog och där det framgick att fler 

kommuner ger vattenfrågan högre prioritet. Detta samtidigt som det 

i Arboga presenteras sparförslag på att gå ur Hjälmarens 

vattenvårdsförbund, vår egen vattentäkt.  

Motionärerna anser att Arboga kommun, istället för att avsluta 

medlemskapet i Hjälmarens vattenvårdsförbund, bör diskutera att 

utöka sin röst i vattenfrågor genom att bli medlemmar i Mälaren – en 

sjö för miljoner. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäk-

tiges sammanträde den 21 juni 2017 § 60 återremitterades motionen i 

avvaktan på det pågående uppdraget att se över kommunens 

medlemsavgifter för att sedan bifalla eller avslå motionen. 

Vid framskrivningen av återremissen framgick det att en 

kartläggning över vilka medlemsavgifter kommunstyrelsen betalar 

finns i kommunstyrelsens mål och budget för år 2018 som antogs den 

7 november 2017 § 141. Förslaget till beslut var att avslå motionen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 december 2017 § 

149 att återigen återremittera motionen för vidare utredning och att 

föreningen bjuds in till ett kommande sammanträde för att informera 

om verksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 november § 141 innebar att 

kommunen avslutade sina medlemskap i Kooperativ utveckling och 

Agenda 21 och att medlemskapet i Hjälmarens vattenvårdsförbund 

kvarstår. Mot den bakgrunden och den av kommunfullmäktige 

beslutade effektiviseringen på 1,5 % även för år 2019 bedöms det inte 

rimligt att utöka antalet medlemskap. Därmed bedöms det heller inte 

nödvändigt att bjuda in föreningen för att informera om sin 

verksamhet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen om medlemskap i Mälaren – en sjö för miljoner, 

avslås. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla förvaltningens 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 8 KS 461/2018-106 

Utställning av VafabMiljö Kommunalförbunds 
avfallsplan 2020-2030 och renhållningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. VafabMiljö Kommunalförbunds förslag till avfallsplan 2020-

2030 ställs ut i under första kvartalet 2019. 

2. Chefen för samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att besluta 

om under vilka fyra veckor utställning ska ske. 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. 

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. VafabMiljö 

ansvarar för att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter men i enlighet 

med Miljöbalken och Förbundsordningen är det kommunfullmäktige 

i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning. 

VafabMiljö Kommunalförbund har upprättat förslag till avfallsplan 

2020-2030 samt föreskrifter för avfallshantering för samtliga 

medlemskommuner i förbundet. VafabMiljö Kommunalförbund 

föreslår kommunstyrelsen besluta om utställning av handlingarna i 

minst fyra veckor under tidsperioden januari - april 2019.  

Underlaget redovisades för Arboga kommun vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 15 januari 2019, § 2 då synpunkter framfördes till 

VafabMiljö Kommunalförbund och kommunstyrelsen tackade för 

informationen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 9 KS 468/2018-106 

Ansökan om inträde i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund från Köpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings 

kommuns miljökontors verksamhet i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare. 

2. Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i 

Arboga snarast och senast under år 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Kungsör fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Köpings kommun beslutade vid 

sammanträde den 17 och 20 december 2018, § 115 i ärendet översyn 

av organisation – fördjupade utredningsuppdrag att miljökontoret 

placeras i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF, med 

placeringsort Köping, med undantag av miljöstrategisk funktion som 

överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunchefen i Köping har därför ställt en förfrågan till 

kommunfullmäktige i Arboga om inträde för Köpings kommuns 

miljökontor med placeringsort Köping, undantaget är miljöstrategisk 

funktion inom miljökontoret. 

Västra Mälardalens myndighetsförbund bildades i januari 2011 och 

består av miljö- och byggverksamheterna i Arboga och Kungsörs 

kommun. Verksamheterna är lokaliserade i Arboga. 

Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet, bygglovområdet samt de övriga uppgifter 

som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden. 

I förbundsordningen för VMMF sägs i § 20 om inträde av ny medlem 

att beslut om ny medlems inträde fattas av respektive 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Ny medlemskommun 
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har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny 

förbundsordning antagits av samtliga parter.  

I den utredning som krävs innan ett inträde kan beviljas så måste 

konsekvenserna av att bygglovsfrågorna inte förs över belysas. 

Målsättningen bör vara att Köpings miljökontors inträde i förbundet 

sker från 1 september 2019. Vidare ska en placering av miljökontoret 

i myndighetsförbundet innebära att verksamheterna samlokaliseras i 

Arboga så snart som det finns tillgängliga lokaler och senast under år 

2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige  
Akten 
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§ 10 KS 1/2019-303 

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA 
vid Södra Brattberget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp vid 

Södra Brattberget utökas enligt redovisade områden. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 19 december 2018  

§ 128 behandlat ärende gällande utökning av verksamhetsområdet 

för kommunalt vatten och avlopp vid Södra Brattberget. 

Detaljplan för området Södra Brattberget har vunnit laga kraft och 

arbetet med utbyggnaden av området pågår. VA-

verksamhetsområdet behöver utökas för att omfatta detaljplanens 

område. 

Verksamhetsområdet omfattar följande fastigheter: Geologen 1-7, 

Istiden 1-5, Jura 1-4, Karbon 1-3, Krita 1-3, Trias 1-2 och Urberget 1-3. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 11 KS 54/2019-754 

Borttagande av den förhöjda normen till barnfamiljer 
som har ekonomiskt bistånd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet skickas tillbaka till socialnämnden för beslut i 

samband med nämndens arbete med detaljbudget för 2019. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har på sitt sammanträde den 23 januari 2019 § 14 

behandlat ärende om borttagande av den förhöjda normen till 

barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd.  

I Arboga kommun har barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd 

tre extra förmåner som en majoritet av övriga svenska kommuner 

inte tillämpar. Barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd erhåller 

extra bistånd till julklappspeng, fritidspeng och förhöjd norm 

avseende barn i hushållet. 

Kommunfullmäktige beslutade om den förhöjda normen den  

15 december 2005 § 175 utifrån en inlämnad motion. 

Familjerna behöver inte ansöka om den förhöjda normen utan det 

medräknas automatiskt i beräkningen för ansökan. Av barnbidragets 

1250 kronor räknas 298 kronor bort och 752 kronor räknas som 

inkomst. Av studiebidragets 1250 kronor räknas 198 kronor bort och 

852 kronor räknas som inkomst. 

Delar av barnbidrag och studiebidrag räknas således inte som 

inkomst vilket leder till högre utgifter för kommunen. Enligt 

beräkningar uppgår merkostnaden till cirka 600 000 – 700 000 kronor 

per år. Då beloppen inte är riktade går det inte att bedöma om den 

förhöjda normen går direkt till kostnader för barnen. 

Gällande julklappspengen beslutade socialnämnden i oktober 2018 

att ändra beräkningsgrunden för att erhålla extra bistånd. Även 

julklappspengen grundade sig på ett beslut taget av 

kommunfullmäktige utifrån en inlämnad motion. 
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Fritidspengen anser man däremot vara motiverad att behålla då den 

går direkt till aktuella kostnader för fritidsaktiviteter, detta betalas 

antingen direkt till aktivitetsansvariga eller mot uppvisat kvitto. 

Fritidspengen för 2018 beräknas uppgå till 30 000 kronor.  

Socialnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att 

den förhöjda normen till barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd 

tas bort.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att ärendet ska hanteras av 

socialnämnden i samband med nämndens arbete med detaljbudget 

för 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 20 (29) 
Sammanträdesdatum  

2019-02-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 KS 34/2019-008 

Chefs- och ledarskapsstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen antar chefs- och ledarskapsstrategin. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har saknat en chefs- och ledarskapsstrategi. 

Resultatet av 2017 års medarbetarenkät visar att det finns en 

utvecklingspotential vad gäller chefernas ledarskap. En 

ledarskapsutvecklingsgrupp tillsattes med representanter från de 

olika förvaltningarna som fick uppdraget att ta fram en chefs- och 

ledarskapsstrategi. Syftet var att tydliggöra chefs- och 

ledaruppdraget i Arboga kommun samt vilket stöd chefer kan 

förvänta sig. Strategin har förankrats på kommunens chefsforum 

samt i förvaltningschefsgruppen.  

Nästa steg i processen är att arbeta fram ett utbildningsprogram som 

är kopplat till chefs- och ledarskapsstrategin.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  
  



  
PROTOKOLL 21 (29) 
Sammanträdesdatum  

2019-02-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 13 KS 33/2019-008 

Upphävande av riktlinjer för bisyssla samt checklista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Riktlinjen för bisysslor samt checklista upphävs. 

Sammanfattning 

En bisyssla är i princip allt som en medarbetare, tillfälligt eller 

permanent, ägnar sig åt vid sidan av sin huvudanställning och som 

inte kan hänföras till privatlivet. Bisysslan kan innebära att man 

arbetar extra i en anställning, utövar ett uppdrag eller bedriver egen 

verksamhet.  

Regelverket kring bisyssla regleras i medarbetaravtalet Allmänna 

Bestämmelser (AB). Utifrån att AB föreskriver hur hanteringen ska 

ske gällande bisysslor har en rutin för bisysslor samt checklista tagits 

fram som stöd för chefer och medarbetare i kommunen. Därför 

föreslås riktlinjen upphävas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 14 KS 452/2018-046 

Ansökan om bidrag från samfond 2, Arboga 
Ungdomsmusikkår 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arboga Ungdomsmusikkår får bidrag med 30 000 kronor till 

musikresa till norra Tyskland i juni månad 2019. 

Sammanfattning 

Arboga Ungdomsmusikkår har inkommit med ansökan om medel ur 

Samfond 2 med 30 000 kr för en musikresa till norra Tyskland. För att 

så många ungdomar som möjligt ska ha möjlighet att följa med på 

resan söker föreningen bidrag. 

Arboga Ungdomsmusikkår är en förening med 25 ungdomar mellan 

13 och 20 år som består av musicerande elever från den kommunala 

musik- och dansskolan i Arboga. Inom föreningen finns ett antal 

ensembler som   t ex brass- och flöjtensembler. Ungdomsmusikkåren 

repeterar tillsammans minst en kväll/vecka. De olika ensemblerna 

ger ett flertal konserter och andra framträdanden varje år. 

För att uppmuntra och stimulera ungdomarna åker de på en 

musikresa vart tredje år. Den 23-27 juni 2019 åker orkestern till norra 

Tyskland för att medverka vid en minifestival för ungdomar. De 

kommer att ge konserter under festivalen, samt göra en resa till 

Lubeck där en konsert också kommer att hållas. 

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 2019 uppgå till 

500 000 kronor. Inget beslut om utdelning har ännu fattats för år 

2019.  

__________ 
Skickas till: Arboga ungdomsmusikkår, Ekonomienheten, Akten  
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§ 15 KS 28/2019-016 

Utbildnings- och övningsplan för Arboga 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Utbildnings- och övningsplanen för Arboga kommun för år 

2019 fastställs. 

Sammanfattning 

Beredskapssamordnaren har utarbetat ett förslag till utbildnings- och 

övningsplan för Arboga kommun. Materialet omfattar allmänna 

utgångspunkter för utbildning och övning inom 

krisberedskapsområdet.  

En uppföljning har gjorts av 2018 års utbildning och övningsplan och 

en detaljerad plan för år 2019 har utarbetats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten   
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§ 16 KS 53/2019-003 

Undertecknande av handlingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Undertecknande av handlingar får ske i enlighet med 

redovisade förslag. 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente med styrelsens och 

nämndernas arbetsformer, § 12, ska avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutas av styrelsen undertecknas av ordföranden 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer styrelsen vem 

som skall underteckna handlingar. 

I nedanstående förslag föreslås att samtliga avtal och övriga 

handlingar som grundar sig på beslut som fattas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande med vice 

ordförande som ersättare.  Handlingarna ska kontrasigneras av 

kommunchef för kommunstyrelseförvaltningen med ekonomichef 

eller kanslichef som ersättare. Vidare föreslås att avtal och övriga 

handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde som i övrigt är en följd av beslut med stöd av delegation 

undertecknas av vederbörande delegat.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för medelshanteringen i kommunen 

enligt kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunstyrelsen ska därför besluta om rätt att underskriva 

handlingar även för socialnämndens verksamhet som rör 

medelshantering inom individ- och familjeomsorgen. 

 

 



  
PROTOKOLL 25 (29) 
Sammanträdesdatum  

2019-02-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen ska därför besluta om undertecknande av 

handlingar som gäller fritids- och kulturnämndens verksamhet inom 

badet. 

Typ av handling Undertecknas av Kontrasigneras av   

Avtal och övriga 

handlingar som 

grundar sig på beslut 

som fattas av 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott eller 

kommunstyrelsen  

Ordförande Anders 

Röhfors, och vid 

förfall för denne, 

vice ordförande 

Jonna Lindman  

Kommundirektör 

Annica Andersson 

och vid förfall för 

denna, kanslichef 

Ylva Petersson 

alternativt 

ekonomichef Ann 

Björkman t. o. m. 

2019-05-31. Fr. o. m. 

2019-04-01 

ekonomichef Camilla 

Andersson. 

  

        

Avtal och övriga 

handlingar som 

grundar sig på beslut 

som fattas av 

kommunfullmäktige 

exklusive köp eller 

försäljning av 

fastigheter 

Ordförande Anders 

Röhfors, och vid 

förfall för denne, 

vice ordförande 

Jonna Lindman   

Kommundirektör 

Annica Andersson 

och vid förfall för 

denna, kanslichef 

Ylva Petersson 

alternativt 

ekonomichef Ann 

Björkman t. o. m. 

2019-05-31. Fr. o. m. 

2019-04-01 

ekonomichef Camilla 

Andersson 
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Likvida medel, 

donationsfondernas 

likvida medel, krav- 

och inkassoärenden 

                                     

En av nedanstående 

personer 

Sofie Eriksson 

Ann Björkman  

Peter Ristikartano 

Christina Skantz 

Anne Gustafsson 

  

  

 

i kombination med 

en av nedanstående 

personer 

Lotta Lundborg 

Anne Rytzler  

Karin Helmrich fr. o. 

m. 2019-04-23 

 

Avtal och övriga 

handlingar och 

skrivelser inom 

kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 

som i övrigt är en 

följd av beslut med 

stöd av delegation 

Vederbörande 

delegat 

Kommundirektör 

Annica Andersson 

och vid förfall för 

denna, kanslichef 

Ylva Petersson 

alternativt 

ekonomichef Ann 

Björkman t. o. m. 

2019-05-31. Fr. o. m. 

2019-04-01 

ekonomichef Camilla 

Andersson 

  

  

Tecknande av bankkonto, gällande individ- och familjeomsorgen, får 

ske av två av nedanstående personer i förening. Undantag gäller vid 

sändning av så kallad SUS-fil (försörjningsstöd), då endast en person 

kan underteckna. Två personer har attesterat och godkänt filen i ett 

tidigare skede. 

Ann-Katrin Hansson 

Anette Björklund 

Emelie Häsä 
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Tecknande av bankkonto, gällande verksamheten för 

funktionshinder, får tecknas av två av nedanstående personer i 

förening. Undantag gäller vid sändning av så kallad SUS-fil 

(habiliteringsersättning), då endast en person kan underteckna. Två 

personer har attesterat och godkänt filen i ett tidigare skede. 

Catharina Eriksson 

Anna-Lena Andersson 

Cecilia Ring Moberg 

En del felaktigheter noteras i utskickat förslag under sammanträdet, 

reviderat förslag skickas ut till kommunstyrelsens sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 17 KS 58/2019-006 

Beredningar med kommunstyrelsens arbetsutskott 
under år 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tisdagen den 5 mars kl 13.15 träffas arbetsutskottet för att 

diskutera och prioritera program för 2019 års 

beredningstisdagar. 

Sammanfattning 

Det förtroendemannaråd som såg över kommunens 

arvodesbestämmelser inför mandatperioden 2019-2022 uttryckte 

önskemål om att kommunstyrelsens arbetsutskott borde få möjlighet 

att fördjupat diskutera och informeras i aktuella frågor. Arvodet för 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott uppgår till 20 % av 

ett heltidsarvode och i sammanträdesplanen finns tid för beredning 

de tisdagar som inte kommunstyrelsen eller arbetsutskottet 

sammanträder. En till två tisdagseftermiddagar finns avsatta för 

beredning per månad. 

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

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 
2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontroll för år 

2018 godkänns. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utveckla 

rutiner och arbetssätt för att förebygga de brister som 

identifierats genom 2018 års granskning av den interna 

kontrollen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens enheter har utifrån den plan för 

intern kontroll 2018 som antogs vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 7 november 2017, § 144, genomfört en granskning. Kontrollerna 

utgår från en risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes i 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp under hösten 2017. 

Uppföljningen visar på vissa brister. Kommunstyrelseförvaltningens 

bedömning är att flera av de identifierade bristerna kan åtgärdas 

med relativt enkla medel. Av redogörelsen framgår vilka åtgärder 

som avses att vidtas för att förebygga den brister som identifierats i 

granskningen. 

Vissa av kontrollerna var inte möjliga att genomföra under år 2017 

med anledning av införandet av det nya ekonomisystemet. De 

rutiner som då inte kontrollerades är inköp, upphandling och 

utbetalningar. Kontrollerna har däremot genomförts för år 2018.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
 


