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§ 45  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

 

 Ärende om utökad borgen för Kommunfastigheter i Arboga 

AB behandlas efter Ekonomisk prognos 1 

Tillägg: 

 Information om borgen för Kommunfastigheter i Arboga AB 

 Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen  
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§ 46 KS 224/2019-041 

Information om revidering av taxa och regler för vård 
och omsorg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen 

2. Ärendet skrivs fram för beslut till kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 maj. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 17 april 2019 § 72 

behandlat ärende gällande revidering av taxa och regler för vård och 

omsorg med att föreslå en timavgift för trygghetslarmsanvändning i 

ordinärt boende. 

Tf vård- och omsorgschef informerar om ärendet. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet tackar för 

informationen och att ärendet skrivs fram för beslut till 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 47 KS 237/2019-311 

Övertagande av väg 572 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

diskussion och förhandling med Trafikverket kring ett 

övertagande av väg 572 mellan Vinbäcksrondellen och 

Ekbacksrondellen. 

2. Möjligheterna till medfinansiering av Trafikverket ska 

utredas. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tidigare fått förfrågan av Trafikverket om att 

överta väg 572 mellan Vinbäcksrondellen och Ekbacksrondellen. 

Frågan uppkom 2015 efter en besiktning på bron som går över väg 

572 från Kungsörsvägen mot Herrängen. Bron visade sig då vara i 

behov av renovering. I dagsläget ser Arboga kommun att det finns 

flera fördelar med att Arboga kommun tar över väg 572. Bland annat 

ligger vägen i anslutning till exploateringsområden och ett 

övertagande av vägen skulle underlätta fortsatt detaljplanearbete. 

Även renovering eller eventuell rivning av bron är av fördel för 

Arboga kommuns fortsatta arbete med detaljplanering samt 

utförande i närliggande områden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 48 KS 226/2019-341 

Samråd gällande föreskrifter och genomförande av 
skyddsområde för råvattentäkt i Hjälmaren 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Förslaget till samråd gällande vattenskyddsområde 

Hjälmaren godkänns.  

Sammanfattning 

Arboga kommuns råvattentäkt i Hjälmaren försörjer Arboga, 

Medåker i Arboga kommun och Valskog i Kungsörs kommun med 

dricksvatten. En god och säker vattenförsörjning är en av samhällets 

viktigaste funktioner. En råvattentäkt skyddat mot föroreningar är 

en förutsättning för detta. Arbetet med att ta fram förslaget till 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter inleddes 

2007 (TNAU § 229 Dnr 276-2007-341).  

Efter samråd med berörda myndigheter och information till berörda 

fastighetsägare och verksamhetsutövare fanns hösten 2012 ett 

genomarbetat förslag till ansökan om vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter redo att sändas till Länsstyrelsen för 

ansökan om fastställelse, under förutsättning att kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige gav sitt godkännande.  

Den 23 januari 2013 informeras tekniska nämndens arbetsutskott 

(TNAU § 12 Dnr 276/2007-341) att det efter kontakt med 

länsstyrelsen i Västmanlands län har framkommit att förslaget 

eventuellt inte överensstämmer med länsstyrelsens krav och 

förhållningssätt, speciellt vad gäller skyddszonernas utbredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade, med anledning av 

länsstyrelsens ifrågasättande av utformningen av förslaget, ärendet 

till tekniska nämnden. Tekniska nämnden gavs uppdraget att fråga 

länsstyrelsen om deras uppfattning beträffande Naturvårdsverkets 

handbok och dess tillämpning (fråga sändes 2013-02-15).  



  
PROTOKOLL 8 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Den 19 december 2014 svarade länsstyrelsen i Västmanlands län att 

länsstyrelsen ställer sig tveksam till att rinntider vid 

extremsituationer ska ligga till grund för utformning av 

skyddszonerna. Vidare anser länsstyrelsen att förslaget innebär 

orimligheter vad gäller skyddszonernas avgränsning och 

utbredning. Länsstyrelsen framförde även att deras förhoppning är 

att den kommande dricksvattenutredningen skulle ge Havs och 

Vatten myndigheten (HaV) i uppdrag att revidera handboken 

avseende ytvattentäkter.    

I slutbetänkande från dricksvattenutredningen En trygg 

vattenförsörjning (SOU 2016:32) anges följande: ”Dricksvatten är landets 

i särklass mest kritiska försörjningssystem, en förutsättning för att 

samhälle, företag och olika verksamheter ska fungera. Utredningen har gjort 

bedömningen att alla allmänna större vattentäkter behöver 

vattenskyddsområden med lokalt utformade skyddsföreskrifter för att kunna 

säkras på längre sikt. Utredningen föreslår dessutom en förändring i 

miljöbalken, som innebär att kommunerna ska ha skyldighet att ansöka om 

inrättande och omprövning av vattenskyddsområden för alla större 

allmänna vattentäkter” 

I yttrande till Länsstyrelsen Västmanland från Havs och Vatten 

myndigheten (HaV) daterat 2017-03-03 gällande förslag till 

avgränsning av vattenskyddsområde för vattenuttag i Hjälmaren 

anges sammanfattningsvis: Att arbeta med vattenskyddsområden 

med vattenskyddsföreskrifter är ett sätt att arbeta med källkontroll. 

Utgångspunkten är att det är bättre att motverka att råvattnet 

förorenas än att rena i efterhand i vattenverket. 

Vattenskyddsområdes utbredning ska omfatta de delar av 

tillrinningsområdet och de påverkanskällor som har betydelse för 

tillgången och kvaliteten på råvattnet. Inom vattenskyddsområdet 

ska vattenskyddsföreskrifter meddelas för reglering av sådan 

markanvändning som på kort eller lång sikt kan påverka. Det är 

viktigt att skyddsområdets storlek liksom de föreskrifter som 

meddelas området står i balans med den säkerhet som rimligen är 

möjlig att uppnå genom källkontroll inom ett område där det finns 

många faktorer som påverkas. I Hjälmarens fall måste man utreda 

vilka risker och påverkanskällor som effektivt låter sig påverkas 

genom ytterligare reglering genom vattenskyddsföreskrifter. 
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Under 2017 påbörjades arbetet med revidering av framtaget förslag 

till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter utifrån Länsstyrelsen 

och HaV:s synpunkter. Förslaget har tagits fram av en projektgrupp 

bestående av tjänstemän från Tekniska förvaltningen (VA-

avdelningen) samt Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Miljö- 

och hälsoskyddsenheten). Projektgruppsarbetet har genomförts 

under åren 2017-2019. 

Vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter kommer finnas 

tillgängligt på Arboga bibliotek och på Arboga kommuns hemsida 

för nedladdning. När samrådet är genomfört och inkomna 

synpunkter beaktats är förslaget att kommunfullmäktige beslutar att 

hos länsstyrelsen i Västmanland ansöka om fastställelse av 

vattenskyddsområde Hjälmaren med tillhörande förskrifter.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Förslaget till samråd gällande vattenskyddsområde 

Hjälmaren godkänns.  

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Martin 

Nyqvists (SD) yrkande om bordläggning finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 49 KS 225/2019-106 

Fördjupad samverkan - Gemensam 
alkoholhandläggning i Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 

Inom ramen för fördjupad samverkan har bland annat en utredning 

om förutsättningarna för en gemensam alkoholhandläggning i 

Västra Mälardalen genomförts under år 2018. Utredningen föreslår 

att alkoholhandläggningen hanteras av Köpings kommun. Idag sköts 

alkoholhandläggningen i Köping och Kungsör av social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i Köping. Förslaget är att Köping 

fortsatt ansvarar för det praktiska arbetet och att ärenden i Arboga 

införlivas i det befintliga samarbetet.  

Till utredningen finns förslag till samverkansavtal om gemensam 

alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer för alkoholservering, 

taxor och delegationsordning. 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2019, § 

73 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

samverkansavtal om gemensam alkoholhandläggning enligt 

utredningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner i utredningen föreslagna taxor samt 

att motsvarande beslutsorgan i Köping och Kungsör beslutar 

likaledes.  

Socialnämnden har beslutat att ge tf socialchef Ove Bergman i 

uppdrag att teckna samverkansavtalet. 

Socialnämnden beslutade även att köpa in en licens för det 

administrativa stödet AlkT med tilläggsmodulerna för e-tjänster och 

tillsyns-app. Alkoholhandläggare Robert får i uppdrag att teckna 

avtalet. 

Socialnämnden kommer att fatta beslut om delegationsordning samt 

riktlinjer för alkoholservering och kommer att till 
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kommunfullmäktige föreslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter för 

ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Samverkansavtal om gemensam alkoholhandläggning i 

Köping, Arboga och Kungsör enligt utredningens förslag 

godkänns. Beslutet gäller under förutsättning att övriga 

berörda kommuner fattar motsvarande beslut. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar med stöd av Anders Cargerman (L) att 

arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande mot 

förvaltningens förslag till beslut finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 50 KS 240/2019-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat den Strategiska 

lokalförsörjningsplanen i sin helhet och den omfattar nu åren 2019-

2024. I uppdateringen har aktualisering av befolkningsuppgifter och 

revidering av behov av lokaler vid kommunens förvaltningar skett. 

En uppföljning av lokalinvesteringarna har gjorts efter att mer 

detaljerade kalkyler har upprättats. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen, och beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med beslut om Strategisk och 

ekonomisk plan, utifrån den lokalrevision som nämnderna och 

styrelsen gör för sina respektive verksamheter. Nämnderna och 

styrelsen bedömer lokalbehovet på kort och lång sikt. 

Vid sammanträdet uppmärksammas att dokumentet behöver 

revideras ytterligare inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Investeringstaket höjs till 756 000 000 kronor. 

2. Prioriteringsordning för de nya behoven i planens bilaga 1 

fastställs.  

3. Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet 

utan eget ställningstagande. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande mot 

förvaltningens förslag till beslut finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 14 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 KS 239/2019-042 

Ekonomisk prognos 1 för år 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

åtgärdslista till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. 

2. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bjuds in 

till sammanträdet för att informera om åtgärder för en 

ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga 

kommuns ekonomiska resultat för år 2019. Även för hel- och delägda 

företag samt kommunalförbund lämnas en prognos. 

Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser 

utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med 

mars månad 2019.  

Även en prognos över förväntat utfall för investeringar år 2019 har 

sammanställts. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2019 godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar tillägg med att arbetsutskottet ger 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdslista 

till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj och att 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bjuds in till 

sammanträdet för att informera om åtgärder för en ekonomi i balans. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 52 KS 253/2019-045 

Information om utökad borgen för Kommunfastigheter 
i Arboga AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

2. Ärendet skrivs fram för beslut till kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 maj. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB har kommit in med en begäran om 

utökad borgen. 

Vd för Rådhuset i Arboga AB informerar om ärendet. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet tackar för 

informationen och att ärendet skrivs fram för beslut till 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 53 KS 57/2019-041 

Kommunstyrelsens underlag till strategisk och 
ekonomisk plan för åren 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 

Inför budgetprocessen för åren 2020-2022 redovisar 

kommunstyrelsen utmaningar för de kommande tre åren. Även 

utmaningar som ses på längre sikt redovisas. 

En redogörelse görs av investeringsbehov, 

driftskostnadskonsekvenser och avskrivningstider för åren 2020-

2024. 

Kartläggning av ej lagreglerad verksamhet har gjorts. 

Det underlag som har skickat ut till arbetsutskottets sammanträde är 

fortfarande arbetsmaterial och kompletteringar inväntas. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Tackar för informationen. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet 

utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande mot 

förvaltningens förslag till beslut finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 54 KS 371/2018-003 

Reglementen för kommunens råd under mandatperiod 
2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Reglementen för Förebyggande rådet och Näringslivsrådet för 

2019-2022 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunala anhörigrådet och Kommunala pensionärsrådet 

ska ändra från personliga ersättare till ersättare i sina 

reglementen. 

2. Reglementen för Förebyggande rådet, Näringslivsrådet, 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala anhörigrådet 

för 2019-2022 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2018 § 131 antal 

och sammansättning samt gemensam grund för reglemente för 

kommunens råd under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutade att råden ska se över sina 

reglementen enligt förslag till gemensam grund och återrapportera 

dessa till kommunfullmäktige senast juni 2019.  

Socialnämnden beslutade den 20 februari 2019 § 40-41 att godkänna 

reglemente för kommunala anhörigrådet och kommunala 

pensionärsrådet. 

Förslag till reglementen för Förebyggande rådet och 

Näringslivsrådet har arbetats fram i respektive råd. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2019 § 19 vid val 

av kommunstyrelsens representanter i kommunens råd beslutades 

att förvaltningen fick i uppdrag att se över Kommunala 

handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet. 



  
PROTOKOLL 19 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Utifrån översynen beslutade kommunfullmäktige den 25 april 2019  

§ 47 att slå samman Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet till ett Tillgänglighetsråd. Reglemente för 

Tillgänglighetsrådet tas fram hösten 2019. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Reglementen för Förebyggande rådet och Näringslivsrådet för 

2019-2022 godkänns. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Reglementen för Förebyggande rådet, Näringslivsrådet, 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala anhörigrådet 

för 2019-2022 läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunala anhörigrådet 

och Kommunala pensionärsrådet ska ändra från personliga ersättare 

till ersättare i sina reglementen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Andreas Silverstens (S) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55 KS 231/2019-106 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

2. Förbundsordningen gäller från och med 1 juli 2019 och bilaga 

3, fördelningstalen, gäller från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat 

ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, 

ledning och finansieringsprinciper.  

De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 

inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/ 

cheferna från respektive organisation. Kommundirektörerna/ 

cheferna får i uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra 

ledningsgrupp i förbundet. Uppdraget innebär att samordna 

budgetprocess, bereda ärenden samt vara den sammanhållande 

instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 

medlemskommunerna och förbundet. 

Förbundsordningen tydliggör också den så kallade 

basöverenskommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar 

mellan kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam 

administration exempelvis direktion och ekonomifunktion fördelas 

ut på respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges 

fördelas ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris per 

styck. 



  
PROTOKOLL 21 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 KS 241/2019-003 

Revidering av reglemente för revisionen i Västra 
Mälardalens kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revisionsreglemente för Västra Mälardalens 

kommunalförbund godkänns under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har föreslagit revidering av 

förbundsordningen. Revideringen medför att även 

revisionsreglementet måste revideras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 57 KS 97/2019-106 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal för 

gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns att gälla  

2019-01-01 – 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 december 2018 § 

129 behandlat förslag till revidering av reglemente och 

samverkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden att gälla 

2019-01-01 – 2022-12-31. Förändringarna är i huvudsak redaktionella. 

Förslagen ska fastställas av respektive huvudmans 

kommunfullmäktige. 

Socialförvaltningen har låtit meddela att de inte har några 

synpunkter på ärendet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 58 KS 155/2019-104 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun 
år 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen av partistödet för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2018. I de fall 

överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har 

redovisning skett av syftet med överföringen. Partiernas redovisning 

bifogas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 KS 170/2019-048 

Ansökan om medel ur Samfond 2 för sommarkollo 
2019, Pingstförsamlingen Arboga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Pingstförsamlingen, Arboga, Örtagårdskyrkan beviljas bidrag 

ur Samfond 2 med 50 000 kronor för genomförande av 

sommarkollo år 2019.  

Sammanfattning 

Pingstförsamlingen, Arboga, Örtagårdskyrkan, har i skrivelse 2019-

03-28, inkommit med ansökan om medel ur Samfond 2 på 50 000 kr 

för genomförande av sommarkollo år 2019. 

Sommarkollo bedrivs gemensamt av Pingstförsamlingen och 

Örtagårdskyrkan. Syftet med sommarkollo är att ge barnen i Arboga 

en meningsfull sommarvecka. I samarbete med kommunens 

elevhälsoteam, och socialtjänsten, görs en prioritering av barn med 

störst behov. Sommarkollo har tidigare anordnats 22 gånger.  

Sommarkollo anordnas vid Högsjön under fyra veckor, måndag till 

fredag med en övernattning. Följande aktiviteter planeras: 

kanotpaddling, bad, mat, lekar och samling kring lägereld med 

korvgrillning, pyssel, fotboll med mera. 

Arboga Pingstförsamling och Örtagårdskyrkan kommer själva att 

bidra med ideella insatser som t ex bussförare, kökspersonal med 

flera. 

Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 188 000 kr. Detta finansieras 

genom bland annat bidrag och sponsring. 

Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och 

ungdomsvårdande verksamhet inom kommunen. 

Utdelningsbara medel i Samfond 2 beräknas för år 2019 uppgå till ca 

500 000 kr.  Beslut har tidigare i år fattats om utdelning uppgående 

till  



  
PROTOKOLL 26 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

170 000 kr. Om beslut fattas att utdela 50 000 kronor blir kvarvarande 

utdelningsbara medel ca 280 000 kronor. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 

1. Pingstförsamlingen, Arboga, Örtagårdskyrkan beviljas bidrag 

ur Samfond 2 med 50 000 kr för genomförande av 

sommarkollo år 2019.  

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Pingstförsamlingen/Örtagårdskyrkan 
Ekonomi 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 60 KS 233/2019 

Ansökan till stiftelsen samfond 2 om bidrag till 
studiebesök på Miniature Kingdom 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Grundsärskolan om utdelning med 5 650 kronor 

ur Samfond 2 år 2019, för resa till ”Miniatyr Kingdom" bifalls. 

Sammanfattning 

Grundsärskolan i Arboga Kommun ansöker om medel ur Samfond 2 

med 5 650 kr för att kunna åka till ”Miniatyr Kingdom” i Kungsör. 

Grundsärskolan ska under nästa termin göra en fördjupning i temat 

Sverige. I Kungsör finns ”Miniatyr Kingdom”, som är en 

miniatyranläggning med en modelljärnväg, hus, bilar och 

människor, inspirerat av Sverige. Besökarna blir guidade genom 

Sveriges landskap och Sveriges historia.  

För alla elever, men i synnerhet för elever på grundsärskolan, är det 

nödvändigt att belysa kunskap från olika perspektiv. Att se saker 

samtidigt som man hör berättande är bra. 

Inträde för 40 stycken, samt bussresa med plats för rullstolar skulle 

kosta 5 650 kronor. 

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 ca 

500 000  kr. Beslut har tidigare i år fattats om utdelning uppgående 

till 220 000 kronor. Om beslut fattas att utdela 5 650 kr blir 

kvarvarande utdelningsbara medel ca 274 000 kr.  

__________ 
 
Skickas till: Barn- och utbildningsnämnden, Grundsärskolan 
Ekonomi, Akten  



  
PROTOKOLL 28 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 61 KS 42/2019-191 

Länsstyrelsens rapport från tillsyn av 
överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsör 
2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 14 november 2018 inspekterat 

den gemensamma överförmyndarverksamheten för Köping, Arboga 

och Kungsörs kommuner. Rapporten har översänts till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i 

kommunerna. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om 

överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, 

förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert 

och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis 

utvalda akter. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning 

att kritisera Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och 

Kungsörs kommuner på följande punkter: 

 Brister i överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare samt vid jämkning av ställföreträdarskap. 

 Ingen omprövning av förvaltarskap i enskilt ärende. 

 Lång handläggningstid i ett ärende under uppbyggnad. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 62 KS 198/2019-042 

Årsredovisning 2018 Gemensam överförmyndarnämnd 
Köping, Arboga och Kungsör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och 

Kungsör har kommit in med årsredovisning för år 2018. 

Arboga kommuns revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 63 KS 230/2019-042 

Årsredovisning 2018 VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

VafabMiljö Kommunalförbund har kommit in med årsredovisning 

för år 2018.  

Till årsredovisningen finns av revisorerna i VafabMiljö 

Kommunalförbund upprättad revisionsberättelse. Revisorerna 

tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i 

densamma.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 64 KS 151/2019-042 

Årsredovisning 2018 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gemensam hjälpmedelsnämnd har kommit in med årsredovisning 

för år 2018.  

Arboga kommuns revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden samt de enskilda 

ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 65 KS 440/2018-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Verksamhetsberättelser för år 2018 för Förebyggande rådet, 

Näringslivsrådet, Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Verksamhetsberättelser för år 2018 för kommunens råds läggs 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av 

kommunens råd den 20 februari 2003 § 60, att råden årligen ska 

rapportera om dess verksamhet till kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelser har kommit in från Förebyggande rådet, 

Näringslivsrådet, Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet. 

Socialnämnden behandlade Kommunala pensionärsrådet och 

Kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt 

sammanträde den 20 februari 2019 § 39. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66 KS 460/2018-041 

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 28 

augusti eftersom VafabMiljö Kommunalförbund är inbjudna i 

juni för att informera om ärendet. 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har 

presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari 

2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget 

under mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande 

och ett reviderat förslag presenteras i detta missiv samt i 

Taxedokument inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9 april 

2019 fattade Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till 

avfallstaxa vidare till respektive kommunfullmäktige för beslut 

under maj/juni 2019. Processen och tidplanen har under våren 2018 

förankrats med medlemsrådet (samtliga KSOer), direktionen och 

samrådsorganet. Taxan är avsedd att börja gälla från 1 januari 2020. 

I förbundets konsortialavtal, punkt 2, står att ”Mot bakgrund av de 

framtida utmaningarna är målsättningen med kommunernas 

samverkan inom avfallsområdet att möjliggöra att 

medlemskommuner på sikt ska ha en gemensam 

renhållningsordning och renhållningstaxa och en effektiv 

samordning av hela avfallsverksamheten i regionen.” Tidpunkten för 

detta är satt till ”senast under år 2019”. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att ärendet tas upp på kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 augusti eftersom VafabMiljö 

Kommunalförbund är inbjudna i juni för att informera om ärendet. 



  
PROTOKOLL 34 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (46) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 67 KS 156/2018-212 

Svar på samråd om tillägg till översiktsplan för 
Lindesbergs kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten yttrande godkänns som Arboga 

kommuns remissvar på tillägg till översiktsplan för 

Lindesbergs kommun. 

Sammanfattning 

Arboga kommun, Samhällsbyggnadsenheten, har fått ta del av 

samrådshandlingar angående ett tillägg till översiktsplan för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Förslaget till nytt tillägg till 

översiktsplan är utställt under tiden 1 april till 31 maj 2019. 

Handlingarna går att hitta på www.bmb.se.  

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som är av 

sådana slag och omfattning att strandskyddets syften fortfarande 

långsiktigt tillgodoses.  

Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring 15 sjöar och vattendrag. 

Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån, Bottenån, Långvattnet, 

Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten, Stora Lindesjön, Sörsjön, 

Usken, Vedevågssjön, Väringen och Ölsjön. 

Inom de utpekade områdena kan nya bostäder byggas samt nya och 

befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen utvecklas. 

Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att långsiktigt 

upprätthålla serviceunderlaget och ge positiva 

sysselsättningseffekter i kommunen samt angränsande kommuner. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 68 KS 228/2019-214 

Detaljplan för Holmsätter 1:3 m.fl. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att påbörja 

detaljplanearbetet för fastigheten Holmsäter 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

En planläggning av området är i enlighet med översiktsplanens 

intentioner genom att utpekade utvecklingsområden planläggs för 

bostäder i Götlunda. En utveckling av platsen kommer främst att 

möjliggöra för radhus- och villabebyggelse.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 69 KS 160/2019-008 

Verksamhetsplan för Förebyggande rådet 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förebyggande rådet är ett råd under kommunstyrelsen vars uppgift 

är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att 

långsiktigt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt 

Arboga. 

Rådet ska upprätta en verksamhetsplan med fokus på de områden 

som rådet önskar arbeta särskilt med under mandatperioden. En 

handlingsplan upprättas årligen. 

I verksamhetsplanen för 2019-2022 har tre prioriterade områden 

tagits fram: Öka tryggheten i offentlig miljö, Barn och ungas 

uppväxtvillkor samt Jämställd hälsa. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 70 KS 247/2019-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat förslag till regler och avgifter för förskola och 

fritidshem antas att gälla från och med 2019-09-01. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till 

revidering av regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. 

Revideringen görs med anledning av otydlighet gällande barn till 

arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre syskon och 

har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under hela 

året. 

Förtydligandet gäller att de 525 timmar per år som är avgiftsfria ska 

följa grundskolans terminstider, med uppehåll för höstlov, jullov, 

sportlov, påsklov och sommarlov samt övriga lovdagar. Om behov 

av tid finns utöver det tas en avgift ut varje månad. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 71 KS 117/2019-106 

Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun är positiv till det förslagna systemet. 

2. Kostnaden får täckas inom socialnämndens ram. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt 

sammanträde den 14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 

viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och 

nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen 

vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen 

gäller för fyra år (2020-2023). 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 

SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i 

respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 

procent. 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 

permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt 

be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget 

senast den 15 juni 2019. 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-

2023). Inte 2020-2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga 

beslutsunderlaget. 

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med 

socialförvaltningen som anser att förslaget är positivt för 

verksamheten. Finansiering beräknas till ca 27 500 kronor per år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 72 KS 205/2019-007 

Svar på granskning av socialnämndens ekonomiska 
kontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen fortsätter enligt sin uppsiktsplikt arbetet 

med att följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och 

särskilt i socialnämnden. 

2. Uppföljningen kommer att ha särskilt fokus på uppföljning av 

nämndernas redovisade åtgärdsplaner. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört granskning av 

socialnämndens av Socialnämndens ekonomiska kontroll under 

2018. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018. 

Vid bokslut 2018 kunde konstateras att socialnämnden uppvisade ett 

underskott om 33 946 tkr. Redan vid den ekonomiska rapporten som 

lämnades 2018-05-16 prognostiserades ett underskott om 17 391 tkr. 

Som ett underlag för ansvarsprövningen har revisorerna genomfört 

en fördjupad granskning av nämndens ekonomiska kontroll. 

Granskningen har genomförts genom möten med socialnämndens 

ordförande under 2018 och socialchef. Vid dessa möten har även 

kommunens förtroendevalda revisorer deltagit. 

Revisorerna har också studerat nämndens protokoll, "Strategisk och 

ekonomisk plan 2018-2020", "Förklaringar/analys till 

socialnämndens ekonomiska underskott 2017 och förslag till åtgärder 

2018" samt "Verksamhetsberättelse 2018". Dessa insatser har legat till 

grund för vår bedömning av om socialnämnden har haft en 

tillfredsställande ekonomisk kontroll och om nämnden har vidtagit 

tillräckliga åtgärder med anledning av de prognoser som avlämnats 

under året. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är därmed att 

Socialnämnden inte har haft en tillfredsställande kontroll på 
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ekonomin under 2018. De uppfattar också att nämnden inte har 

agerat på ett tillfredsställande sätt när de ekonomiska prognoserna 

pekat på betydande ekonomiska underskott. 

Revisorerna anser vidare att Kommunstyrelsen hade kunnat ställa 

större krav på Socialnämnden att redogöra för hur de hade för avsikt 

att komma till rätta med nämndens ekonomiska problem. 

Rapporten har antagits vid revisionssammanträdet 2019-04-15. 

Kommunrevisionen emotser svar från socialnämnden och 

kommunstyrelsen senast 2019-06-30.  

I rapporten redogörs för de åtgärder som kommunstyrelsens vidtagit 

med anledning av uppsiktsplikten. Där beskrivs att i den strategiska 

och ekonomiska planen anges att nämnderna ska omprioritera om 

man prognostiserar underskott. Nämnderna ska lämna ekonomiska 

prognoser enligt plan för året. Nämnden får redogöra på 

kommunstyrelsens sammanträden för vilka åtgärder man vidtar för 

att klara sin ekonomi. 

Från och med kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018 har det 

återkommande ärendet ekonomirapport kompletterats med att 

socialnämndens ordförande eller socialchefen deltagit på 

kommunstyrelsens sammanträden och redogjort för socialnämndens 

ekonomi. Dessa redogörelser är protokollförda. 

Sedan 1 oktober 2018 har kommunstyrelsens presidium haft 

veckovisa möten med företrädare för socialnämnden. 

Kommunstyrelsen har då efterfrågat åtgärdslistor på kort och lång 

sikt men de har haft svårigheter att få det från socialnämnden. Det 

finns inga minnesanteckningar eller motsvarande från dessa möten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick till slut en muntlig lista på ca 

25 Mkr. Vid mötet med revisorerna framförs att arbetsutskottet nu 

har sett en plan för hur nämnden ska arbeta för att uppnå en 

ekonomi i balans. Ekonomichefen har varit med på 

socialförvaltningens ledningsgrupp för att förklara allvaret i 

situationen. De infördes då inköpsstopp och anställningsstopp. 
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Det åtgärder som föreslogs under våren 2018 i dokumentet 

"Förklaringar/analys till socialnämndens ekonomiska underskott 

2017 och förslag till åtgärder 2018" har enligt arbetsutskottet inte 

genomförts förutom att utbildning har hållits för chefsgruppen. 

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden stöd genom att 

tillhandahålla en ekonom som arbetar på heltid med 

socialnämnden.  Ekonomen har träffar varje enhetschef regelbundet. 

Cheferna inom förvaltningen har fått utbildning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 73 KS 432/2018-001 

Bolagsbildning avseende kommunens VA-verksamhet 
samt drift- och projektverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tre stycken bolag köps enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Reservation 

Martin Nyqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade följande vid sitt sammanträde den 13 

mars 2019 § 28 i samband med behandling av ärende gällande 

bolagsbildning för de verksamheter som fanns inom tekniska 

nämndens ansvarsområde: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda tre bolag, ett 

moderbolag och två dotterbolag, ett avseende kommunens 

VA verksamhet och ett avseende kommunens drift och 

projektverksamhet.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram 

bolagsordning och ägardirektiv med mera för de nya bolagen. 

3. Organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1 

januari 2020. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga 

åtgärder för genomförandet. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen besluta att tre stycken bolag köps enligt 

kommunfullmäktiges beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen besluta att två stycken bolag köps i dagsläget och 

att ett tredje eventuellt köps senare. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande mot Martin 

Nyqvists (SD) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 74 KS 252/2019-042 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

Revisorerna i Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit 

in med revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna tillstyrker att 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 


