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§ 115  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 116 KS 477/2019-016 

Information inför Totalförsvarsövning 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Beredskapssamordnaren informerar om den kommande 

totalförsvarsövningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 117 KS 463/2019-167 

Plan för krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och 
säkerhetsskydd 2019- 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

1. Plan för Arboga kommuns arbete med krisberedskap, civilt 

försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för mandatperioden 

2019 – 2022 antas. 

Sammanfattning 

Planen beskriver kommunens övergripande inriktning och 

prioriteringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet 

och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2022. Den syftar även till att 

utveckla den kommunala styrningen av arbetet så att det i större 

utsträckning involverar styrelse, nämnder, bolag och förbund.  

Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de 

åtagande som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap 2019–2022 (MSB 2018 - 09779, SKL 18/03101) och i 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 - 

2020 (MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).  

Planen utgår främst från de behov av åtgärder som identifierats 

under arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men 

omfattar även behov av åtgärder som identifierats vid exempelvis 

inträffade händelser och övningar. 

Riktlinjerna följs även upp under första kvartalet varje år i samband 

med kommunuppföljningen som årligen redovisas till Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen 

Västmanland.  

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna under mandatperioden.  

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, Akten 
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§ 118 KS 403/2019-101 

Svar på medborgarförslag om att se över och 
uppdatera detaljplanen för Medåker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att osålda tomter 

finns för försäljning samt att behov och efterfrågan av 

bostäder samt byggherrars intresse för byggnation kommer 

att belysas i kommande bostadsförsörjningsprogram. 

Sammanfattning 

Mikael Köld har den 5 september kommit in med ett 

medborgarförslag om att omgående se över och uppdatera den 

föråldrade detaljplanen (fastställd 1970-07-16) i Medåker, pga. stor 

efterfrågan av kvalitativt boende i Medåkers tätort. Vidare lyfter han 

bristen på tomter och hus, även för boende i flerbostadshus. De 

tomter som kommunen har till salu är, enligt Mikael Köld, inte 

attraktiva. 

Som förslagsställaren mycket riktigt uppger finns kommunala 

styckebyggartomter till salu. Dessa är 5 st till antalet och är belägna i 

nordvästra delen av Medåker, inom planområde gränsande till den 

detaljplan som är fastställd 1970-07-16. Kommunstyrelsen har till 

kommunfullmäktige föreslagit att priset 75 kr/kvm för dessa tomter 

ska kvarstå medan tomtpriserna inom Arboga tätort föreslås ökas, 

detta för att bättre avspegla marknaden och ge möjlighet för 

kostnadstäckning av utbyggd infrastruktur m.m. i nyetablerade 

områden.  

Arboga kommun välkomnar också privata initiativ. I det fall 

detaljplanen, som förslagsställaren relaterar till, anses föråldrad och 

begränsande har den fastighetsägare som önskar vidta en åtgärd, 

som förutsätter ändrad eller ny detaljplan, rätt att få besked om 

kommunen avser att påbörja sådant planarbete. Detta sker genom 

ansökan om planbesked. I ansökan ska syfte, mål, omfattning m.m. 

specificeras. Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet enligt 
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gällande taxa, liksom för själva planläggningen i det fall planarbete 

inleds.   

Möjlighet finns även för bygg- och fastighetsbolag att begära 

markanvisning på kommunalägd mark eller begära planbesked på 

privat/egen mark. Om förutsättningar finns för att upprätta en 

detaljplan och att exploatera området regleras samarbetet i avtal. 

Kommunstyrelseförvaltningen har, i de fall byggherrar hört sig för 

om markanvisning, frågat om intresse finns att bygga flerbostadshus 

i Medåker. Hittills har detta intresse varit mycket svalt.  

Kommunstyrelseförvaltningen har även påbörjat ett arbete med nytt 

bostadsförsörjningsprogram där behov och efterfrågan av olika typer 

av bostäder inom kommunen, nu och på längre sikt, kommer att 

belysas. Syftet med programmet är att ge underlag för långsiktig 

utveckling och planering för bostäder. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 119 KS 451/2019-106 

Medgivande att VafabMiljö kommunalförbund 
representerar medlemskommunerna vid samråd om 
nya producentansvarsförordningarna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun ger sitt medgivande att VafabMiljö 

kommunalförbund, mot bakgrund av det överförda 

renhållningsansvaret, har mandat att representera kommunen 

i de samråd som kommer att genomföras med anledning av 

förändringar i producentansvarsförordningarna för 

förpackningar och tidningar. 

2. VafabMiljö kommunalförbund ska, som en del i samråden, 

även ha dialog med kommunen samt återrapportera vad som 

framkommer i samråden till direktionen, medlemsrådet och 

samrådsorganet.  

Sammanfattning 

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat 

producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper 

från bostadsfastigheter. De nya regelverken om förpackningsavfall 

och returpapper började gälla den 1 januari 2019.  

I förordningen är det bestämt att det från och med den 1 april 2025 

ska vara fastighetsnära insamling (FNI) från samtliga 

bostadsfastigheter i Sverige. Dessutom förtydligas producenternas 

ekonomiska ansvar för både insamling och återvinning av 

förpackningsavfall och returpapper. 

I samband med att FNI-lösningar införs ska de organisationer som 

representerar producenterna genomföra samråd med alla kommuner 

om följande frågor: 

 Hur systemet ska organiseras och drivas 

 Hur systemet är avsett att samordnas med andra 

insamlingssystem som har eller har ansökt om tillstånd 
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 Vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för 

verksamheten 

 Vilka möjligheter kommunerna har att underlätta 

uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för 

insamling eller vidta andra åtgärder. 

För att VafabMiljö ska kunna fullfölja det renhållningsansvar som 

överförts till förbundet behöver VafabMiljö ha samråd med de 

organisationer som representerar producenterna, enligt de nya 

förordningarna. För att undvika oklarheter i samband med samråden 

vill direktionen för VafabMiljö kommunalförbund att respektive 

kommun ger sitt medgivande att det överförda renhållningsansvaret 

även innebär att VafabMiljö representerar medlemskommunerna vid 

de samråd som kommer att genomföras. Som en del i samråden 

kommer VafabMiljö ha dialog med medlemskommunerna samt 

återrapportera vad som framkommit i samråden till direktionen, 

medlemsrådet och samrådsorganet. Enligt uppgift från VafabMiljö 

ingår samråden i VafabMiljös renhållningsansvar varvid ingen 

ytterligare kostnad för samråden kommer att belasta kommunerna. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Arboga kommun ger sitt medgivande att VafabMiljö 

kommunalförbund, mot bakgrund av det överförda 

renhållningsansvaret, har mandat att representera kommunen 

i de samråd som kommer att genomföras med anledning av 

förändringar i producentansvarsförordningarna för 

förpackningar och tidningar. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar tillägg med att VafabMiljö 

kommunalförbund ska, som en del i samråden, även ha dialog med 

kommunen samt återrapportera vad som framkommer i samråden 

till direktionen, medlemsrådet och samrådsorganet.  
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Anders Röhfors (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 120 KS 474/2019-253 

Tomtpris för industrimark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tomtmark inom den nordöstra delen av detaljplan för Sätra 

trafikplats kan försäljas till ett pris om 100 kr/kvm. 

2. Områdena belägna i sydvästra respektive sydöstra delarna av 

detaljplan för Sätra trafikplats kan försäljas i sina helheter, 

utan ytterligare utbyggd infrastruktur, till ett pris om 85 

kr/kvm. 

3. Tomtmark inom detaljplan för Marieborgs industriområde, 

utan ytterligare utbyggd infrastruktur, samt fastigheten 

Växellådan 1 och fastigheten Rockaden 5 kan försäljas till ett 

pris om 85 kr/kvm. 

4. Tomtpriser gäller från och med den 1 januari 2020. 

5. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal har tecknats. 

Sammanfattning 

Arbogas geografiska läge och fina miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar. I kommunen finns tillgång 

till planlagd industrimark med varierande storlek och läge, vilket ger 

en stor flexibilitet för etablering av olika industriverksamheter. 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 13 november 2018, 

§ 151 behandlat ärende gällande tomtpriser för 2019. Priset 

fastställdes till 75 kr/kvm för tomtmark inom då fastställda 

detaljplaner, vilket är samma pris som för 2017 och 2018. 

I jämförelse med andra kommuner ligger tomtpriset för industrimark 

i Arboga lågt vilket ger förutsättningar för marknadsanpassning av 

prisnivåerna. 

För Sätra NÖ, inom detaljplan Sätra trafikplats, föreslås ett pris om 

100 kr/kvm. Sätra NÖ har ett unikt läge utmed E18/E20. Där har 

flera företag etablerat sig. Här erbjuds industrimark med utbyggd 

infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp mm. 
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Sätra SV och Sätra SÖ, även dessa områden inom detaljplan för Sätra 

trafikplats, är lämpade för större etableringar och har en 

sammanlagd area på ca 22 ha. Områdena saknar utbyggnad av 

infrastruktur inom områdena och förslaget är att kunna sälja dessa 

områden i sina helheter, utan ytterligare exploateringsåtgärder, till 

ett pris om 85 kr/kvm. 

För Sätra NV pågår förprojektering av gator och VA. Det är i 

dagsläget oklart vad det skulle kosta att bygga ut området med 

infrastruktur varvid, eventuell utbyggnad av infrastruktur och 

prissättning av tomter får beslutas senare. 

Tomtmarken gällande Marieborgs industriområde, fastigheten 

Växellådan 1 och fastigheten Rockaden 5 föreslås kunna säljas till ett 

pris om 85 kr/kvm för att bättre anpassa till dagens prisnivåer.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 121 KS 511/2019-253 

Försäljning av Rådhuset och Musicum (Helge And 17 
och 18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om planerna och möjligheterna att 

sälja Rådhuset och Musicum (Helge And 17 och 18) till 

Kommunfastigheter i Arboga AB. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 122 KS 433/2019-111 

Folkomröstning (folkinitiativ) om att det ska finnas en 
kommunal skola i Medåker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Enligt begäran om folkomröstning (folkinitiativ) ska en 

rådgivande folkomröstning om kommunal skola i Medåker 

och den framtida skolorganisationen i Arboga kommun 

ordnas. 

2. För att ordna folkomröstningen beviljas ett tilläggsanslag om 

485 000 kronor som täcks ur kommunfullmäktiges anslag för 

oförutsett i budget år 2020. 

3. Valnämnden får i uppdrag att återkomma till 

kommunfullmäktige med de förslag till beslut som krävs för 

att genomföra folkomröstningen. 

Sammanfattning 

Den 25 september 2019 lämnades en begäran om folkomröstning 

(folkinitiativ) om att det ska finnas en kommunal skola i Medåker in 

till Kommunfullmäktige i Arboga. ”Motivering: för att kunna 

utveckla Medåker anser vi att skolan är viktig. Vi vill att skolan ska 

drivas i kommunal regi samt profileras mot idrott och natur.”  

Initiativet är skriftligt, anger den aktuella frågan samt innehåller 

initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när 

namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och 

uppgift om adresser. Totalt har 127 listor lämnats in som enligt 

begäran innehåller 2 093 underskrifter med fullständigt 

personnummer. 

Av KL 8 kap 2 § framgår att ärende om att hålla folkomröstning i en 

viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de 

röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 

(1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).  

Samtliga initiativtagare har kontrollerats så att egenhändig 

underskrift, namnförtydligande, datum för undertecknande, 
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fullständigt personnummer och adress i Arboga angivits. 

Stickprovskontroll har gjorts där var femte personnummer 

kontrollerats mot folkbokföringsregistret. Då återstår 2 026 

initiativtagare. Antalet röstberättigade var den 31 mars 2018 totalt 10 

994 personer.  

För att en kommunal folkomröstning ska anordnas krävs enligt KL 5 

kap 37 § att den fråga som initiativet avser är sådan att 

kommunfullmäktige kan besluta om den, och inte minst två 

tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. En 

kommunal folkomröstning är alltid rådgivande. 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat uppdrag till barn- och 

utbildningsförvaltningen att göra en organisationsöversyn – framtida 

skolorganisation för skolor och förskolor inom nämndens 

ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 

september 2019, § 49.  

1. Utredningens förslag 1-3 för grundskolan och 1-2 för 

förskolan utreds vidare och får återkomma till kommande 

sammanträde med barn- och utbildningsnämnden. 

Komplettering ska göras med underlag för att kunna göra 

kommungemensamma ställningstaganden med anledning av 

de olika alternativen.  

2. Nedläggning av Medåkers skola som är en del av samtliga tre 

förslag i utredningen ska genomföras.  

3. Nybyggnation av Gäddgårdsskolan som är en del av samtliga 

tre förslag i utredningen ska genomföras. 

4. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut i 

samtliga punkter. 

Kommunstyrelsen avvaktar med beredning av ärendet inför beslut i 

kommunfullmäktige med anledning av folkinitiativet. 

Kommunens valnämnd ansvarar för att genomföra en kommunal 

folkomröstning och kommer att bereda de beslut som fullmäktige 

ska fatta enligt lag om kommunal folkomröstning som   

1. dag för omröstningen, 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
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3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de 

röstberättigade, 

4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig 

inställelse i omröstningslokalen, samt 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. 

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den 

centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före 

omröstningsdagen. 

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. 

Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för 

att genomföra folkomröstningen Lag (2002:250). 

Valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som 

föranleds av en kommunal folkomröstning. Kommunen står för 

samtliga kostnader för folkomröstningen som till exempel 

framställning av röstkort, röstlängder, röstsedlar och valmaterial. 

Kostnadsuppskattning jämförd med annan kommun som anordnat 

kommunal folkomröstning år 2017 markerad med *. Övriga 

kostnader för genomförandet beräknade med utgångspunkt från 

valet 2018. 

Röstmottagare inkl PO  175 000 

Förtidsröstning  164 000 

Annonsering    25 000 

Sammanträdesarvoden     16 000 

Förbrukningsmaterial*    70 000 

Debitering från Valmyndigheten*   35 000 

Totalt beräknat  485 000 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 123 KS 467/2019 

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, 
övriga nämnder, krisledningsnämnd samt 
gemensamma arbetsformer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas. 

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades senast i 

kommunfullmäktige den 31 januari 2019, § 7. 

Nu har ytterligare revideringar gjorts. 

I förslaget har ny text tillförts med kursiv text och text som bör tas 

bort har strukits över.  

Bland förändringarna kan nämnas 

 Omstrukturering av kommunstyrelsens uppgifter med 

anledning av samhällsbyggnads- och kostenheternas bildande 

och bildandet av Arboga Kommunalteknik AB och Arboga 

Vatten och Avlopp AB. 

 Nämndsansvaret för del av ungdomscoacherna stryks och 

ersätts i barn- och utbildningsnämnden, fritids- och 

kulturnämnden och socialnämnden med ansvar för del av det 

förebyggande ungdomsarbetet. 

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

Bolagsbildning Arboga Kommunalteknik AB och 
Arboga Vatten och Avlopp AB, ägardirektiv och 
bolagsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Styrelserna i Arboga Kommunalteknik AB och Arboga Vatten 

och Avlopp AB ska bestå av sju ledamöter och noll 

suppleanter.  

2. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Kommunalteknik 

AB och Arboga Vatten och Avlopp AB godkänns. 

3. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda kompletteras med 

att ordföranden i Arboga Kommunalteknik AB och Arboga 

Vatten och Avlopp AB erhåller arvode motsvarande 15 % av 

kommunstyrelsens ordförande. 

4. Ledamöter, styrelseordföranden, ombud vid årsstämmor och 

lekmannarevisorer väljs vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i november. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 

november 2018 att tekniska förvaltningens personal överförs till 

kommunstyrelseförvaltningen den 1 januari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare vid sammanträde den 14 mars 

2019, § 28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda tre bolag, ett 

moderbolag och två dotterbolag, ett avseende kommunens VA 

verksamhet och ett avseende kommunens drift och 

projektverksamhet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram 

bolagsordning och ägardirektiv med mera för de nya bolagen. 

Organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1 

januari 2020. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga 

åtgärder för genomförandet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019, § 83 att tre stycken 

bolag köps enligt kommunfullmäktiges beslut samt att bolagen 

avseende VA-verksamhet och drift- och projektverksamhet sätts i 
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drift. Beslutet innebär att endast två bolag har köpts och driftsatts i 

avvaktan på beslut om driftsättning av ett moderbolag och 

koncernbildning. 

Förslag till bolagsordningar och ägardirektiv har tagits fram liksom 

förslag till revidering av bolagspolicy, ägarroll och ägarstyrning för 

kommunens bolag. 

Kommunfullmäktige ska fastställa antal ledamöter och suppleanter i 

bolagen och utse dessa, välja styrelseordföranden, ombud vid 

årsstämmorna och lekmannarevisorer. 

En revidering ska göras av arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda. Ordförande i Arboga Kommunalteknik AB och 

Arboga Vatten och Avlopp AB erhåller 15 % av kommunstyrelsens 

ordförande. 

Berörda medarbetare och chefer har erbjudits och accepterat 

verksamhetsövergång 

Avtal mellan ägaren och bolagen om omfattning och innehåll i 

uppdragen tecknas årligen i samband med strategisk och ekonomisk 

plan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Styrelserna i Arboga Kommunalteknik AB och Arboga Vatten 

och Avlopp AB ska bestå av fem ledamöter och noll 

suppleanter.  

2. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Kommunalteknik 

AB och Arboga Vatten och Avlopp AB godkänns. 

3. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda kompletteras med 

att ordföranden i Arboga Kommunalteknik AB och Arboga 

Vatten och Avlopp AB erhåller arvode motsvarande 15 % av 

kommunstyrelsens ordförande. 

4. Ledamöter, styrelseordföranden, ombud vid årsstämmor och 

lekmannarevisorer väljs vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i november. 
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Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar ändring i beslutspunkt ett med att antalet 

ledamöter ska vara sju och inte fem. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Anders Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 125 KS 476/2019-008 

Revidering av bolagspolicy - Ägarroll och ägarstyrning 
för kommunens bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslaget till reviderad bolagspolicy remitteras till Rådhuset i 

Arboga AB och Sturestadens Fastighets AB för synpunkter 

och får återkomma för beslut i kommunfullmäktige under 

första kvartalet 2020. 

Sammanfattning 

Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 

antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 1. Policyn 

innehåller gemensamma principer för Arboga kommuns ägarroll och 

ägarstyrning. Policyn utarbetades som en del i den uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen har enligt kommunallagen har över den 

kommunala verksamheten. 

Bolagspolicyn har nu reviderats eftersom två nya helägda bolag 

kommer att bildas den 1 januari 2020, Arboga Kommunalteknik AB 

och Arboga Vatten och avlopp AB. 

Innan beslut om revidering bör policyn Rådhuset i Arboga AB och 

Sturestadens Fastighets AB ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Ägardirektiven för Rådhuset i Arboga AB med dotterbolag kommer 

också att revideras.  

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB 
Sturestadens Fastighets AB 
Akten 
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§ 126 KS 57/2019-041 

Revidering av strategisk och ekonomisk plan för åren 
2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska driftram ökas 

med 4 590 tkr för år 2020. 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från lokalpotten. 

Sammanfattning 

I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022 har en reducering 

av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska driftram beslutats 

med 8 219 tkr. Beräkningen baserades på en preliminär 

standardkostnad för Arboga kommun. 

I samband med att definitiv standardkostnad presenterats i 

nulägesanalysen för år 2018 har förändring skett av det underlag 

som ovanstående belopp beräknats utifrån. Det innebär att 

reduceringen av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

driftram bör justeras. Reduceringen bör uppgå till 3 629 tkr vilket 

innebär en minskning av reduceringen med 4 590 tkr. 

I dagsläget har 26 miljoner kr avsatts till en lokalpott. Potten ska 

användas för att finansiera hyresökningar för nya och ombyggda 

lokaler. Enligt beräkningar kommer potten inte att användas fullt ut 

under år 2020. Det innebär att utrymme finns för att finansiera den 

minskade reduceringen av barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska driftram genom ianspråktagande från lokalpotten år 

2020. En förutsättning är att lokalpotten återställs i budgeten för år 

2021.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 127 KS 380/2019-340 

Omfördelning av andelstal i Hjälmarens vattenförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Arboga kommun avslår förslaget att omfördela andelstalen i 

Hjälmarens vattenförbund. 

Deltar inte i beslutet 

Martin Nyqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Hjälmarens vattenförbund har som uppgift att ansvara för 

regleringen av vattennivån i Hjälmaren. Utöver det ansvarar 

förbundet även för underhåll och skötsel av Hjälmarens utlopp i 

Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen. Hjälmarens 

vattenförbunds styrelse består av representanter från Eskilstuna, 

Örebro, Vingåker, Katrineholm och Arbogas kommuner, 

lantbrukarorganisationen Hjälmarens och Kvismarens 

sjösänkningsjordar samt kraftbolagsintressenter.  

Senaste åren har en kostnadsökning skett i förbundet vilket påverkar 

ekonomin i de enskilda, privata företagen. Konsekvenserna av den 

ekonomiska belastningen som medlemskapet innebär för 

kraftbolagen riskerar att medföra att bolagen avsäger sig 

medlemskap i förbundet. Mot bakgrund av detta föreslås av 

Strömfallet AB en omfördelning av andelstalen där 

medlemskommunerna tar ett större ekonomiskt ansvar.  

Fördelningen föreslås ändras från 60/40 till 80/20 

(kommuner/övriga medlemmar). För Arboga innebär det en ökning 

från 6,5 procent till 9 procent. För 2019 skulle det innebära en 

förändring av nuvarande kostnad på 71 676 kronor till 99 243 kronor 

en ökning av kostnaden med 27 568 kronor. 

Styrelsen i Hjälmarens Vattenförbund har inga invändningar mot en 

förändring av fördelningen enligt ovan och efterfrågar respektive 

kommuns inställning till detta senast i februari 2020 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Ändring av Arboga kommuns andelstal i Hjälmarens 

vattenförbund enligt fördelningstalet 80/20 kommuner/ 

övriga medlemmar godkänns.  

2. För den ökade beräknade årskostnaden om 27 568 kronor 

beviljas ett tilläggsanslag ur kommunstyrelsens anslag för 

oförutsett i budget år 2020. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner 

fattar likalydande beslut. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 

och att Arboga kommun istället avslår förslaget att omfördela 

andelstalen i Hjälmarens vattenförbund. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Anders Röhfors (M) avslagsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 128 KS 239/2019-042 

Svar på granskning av delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer godkänns och 

lämnas som svar till revisionen. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna ska, enligt lagstiftningen, granska 

delårsrapporten. De överlåter till sitt sakkunniga biträde att utföra en 

granskning av delårsrapporten. Bilagt finns revisorernas bedömning 

samt det sakkunniga biträdets (KPMG) granskningsrapport. 

De förtroendevalda revisorernas kommentarer till granskningen av 

delårsrapporten redovisas nedan med kursiv fet stil.  

Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer lämnas nedan under 

respektive kommentar från revisorerna. 

Revisorerna skriver: ”Vår sammanfattande bedömning avseende 

verksamhetsmålen är att det är oklart om de av fullmäktige 

beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019 då resultat från 

en stor del av styrmåtten inte redovisas, dessutom har kommunen 

inte själv gjort en tydlig bedömning som vi kan utgå ifrån”. 

Kommentar: Vid beslut om vilka mål och mätningar som 

verksamheten ska styras mot, har jämförbarhet varit en uttalad 

önskan från politiken. Möjligheten till jämförbarhet har vägt över i 

förhållande till att kunna genomföra samtliga mätningar i 

delårsrapporten.  

I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) jämförs ett 40-tal mått med 

cirka 240 andra kommuner. KKiK sammanställs av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) årligen. Mätningar hämtas från 

annan offentlig statistik som t ex öppna jämförelser. Mätningar 

hämtas även från medborgarundersökningen (vartannat år), från 

SKL:s webbundersökning (årligen) samt från medarbetarenkäten 

(vartannat år). Medborgarundersökningen och 
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medarbetarundersökningen kommer att genomföras hösten 2019, 

varför uppföljning av dessa målvärden inte kunnat ske i 

delårsrapporten. 

Revisorerna skriver: ”Delårsrapporten har inte upprättats i enlighet 

med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed i 

och med att kommunen valt att redovisa pensionsutbetalningar 

enligt fullfondsmodellen. Arboga kommun har dock på ett tydligt 

sätt redovisat denna avvikelse i delårsrapporten samt även beskrivit 

vilken ekonomisk effekt detta får.”  

Kommentar: I mars 2016 lades utredningen om vilken modell som 

ska användas vid redovisning av pensioner fram. Förslaget i 

utredningen innebär en övergång till fullfondsmodell vilket även de 

flesta remissinstanser ansåg. Regeringen gör dock bedömningen att 

man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad 

redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin 

för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god 

ekonomisk hushållning och balanskrav.  Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har fått detta uppdrag. 

Revisorerna skriver: ”Vi ser dock med mycket stor oro på 

socialnämndens återkommande underskott. Vi har därför för avsikt 

att följa upp vilka åtgärder nämnden genomfört samt vilka åtgärder 

nämnden planerar för att uppnå en budget i balans.” 

Kommentar: Kommunstyrelsen följer styrelsens och nämndernas 

ekonomi månatligen med undantag för några månader i början av 

året samt under sommaren.  

De nämnder som prognosticerar underskott jämfört med den 

ekonomiska ramen inbjuds till kommunstyrelsens sammanträden för 

att redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hålla 

den ekonomiska ramen.  

Under år 2019 har förvaltningscheferna för socialförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltningen deltagit ett flertal gånger vid 

kommunstyrelsens sammanträden för att informera om vilka 

åtgärder som vidtas för att undvika eller minimera underskott. 

Under hösten har en uppstyrning skett från kommunstyrelsens sida 
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av vilken information som ska lämnas av förvaltningscheferna till 

kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 129 KS 371/2018-003 

Reglemente för Tillgänglighetsrådet under 
mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Reglemente för Tillgänglighetsrådet 2019-2022 godkänns.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   

1. Reglemente för Tillgänglighetsrådet 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. I och med beslutet 

om sammanslagning av Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet i kommunfullmäktige den 25 april 2019 § 47 har 

reglemente för det nybildade Tillgänglighetsrådet arbetats fram 

under hösten. 

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

Återremiss, Fördjupad samverkan - Gemensam 
alkoholhandläggning, information 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om status i ärendet samt att 

kanslichefen kommer att remittera ärendet till socialnämnden för 

vidare utredning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 131 KS 473/2019-020 

Pris för personalkost 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Pris för personalkost för år 2020 fastställs till 

frukost/mellanmål 15 kronor, lunch inom skolan och 

förskolan 66 kronor, middag utan dessert inom vård- och 

omsorg 66 kronor, middag med dessert inom vård- och 

omsorg 69 kronor samt kvällsmat inom vård- och omsorg 56 

kronor. 

Sammanfattning 

Kostenheten har tagit fram underlag gällande pris för personalkost 

år 2020. 

Kalkylen inkluderar samtliga kostnader såsom livsmedel, personal, 

inventarier och hyra. Vid beräkningen har hänsyn till Skatteverkets 

regler tagits. I kommunens organisation finns stordriftsfördelar som 

ger ett lägre pris än Skatteverkets schablonvärde. Skatteverkets 

schablonvärde för fri frukost är 49 kr och lunch/middag är 98 kr för 

2019.  

Kostchefen lämnar följande förslag till pris för personalkost för år 

2020 (=2019 års pris): 

 Frukost/mellanmål inom förskola/skolan, 15 kr (0). 

 Lunch inom förskolan/skolan 66 kronor (65). 

 Middag utan dessert inom vård- och omsorg, 66 kronor (65). 

 Middag med dessert inom vård- och omsorg, 69 kronor (68). 

 Kvällsmat inom vård- och omsorg, 56 kronor (55). 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 132 KS 475/2019-041 

Revidering av VA-taxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revidering av VA-taxan godkänns. 

Sammanfattning 

Vid tillämpning av fastställd VA-taxa uppstår en del frågor kring § 3 

vad som kan anses som bostadsfastighet och vad som jämställs med 

bostadsfastighet. Som exempel på bostadsfastighet finns 

”småindustri” vilket är ett begrepp som inte används i dagens 

detaljplaner. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 133 KS 443/2019-041 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagsstiftningen godkänns och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Förändringar i EU-lagstiftningen medför att taxan behöver ändras. 

Timavgiften behöver justeras för att anpassas till de 

kostnadsökningar förbundet har 2020. 

Timavgiften i taxan har justerats med 2,6 % i enlighet med den 

ekonomiska flerårsplanen för 2020-2022. Timavgiften höjs med 

anledning av detta från 955 kronor till 980 kronor samt från 1 035 

kronor till 1 060 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 34 (38) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 134 KS 444/2019-041 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område godkänns och börjar gälla från och med den 1 januari 

2020. 

Sammanfattning 

Miljöbalkstaxan med bilagor behöver justeras med tillägg och ändrad 

handläggningstid. Timavgiften behöver justeras för att anpassas till 

de kostnadsökningar förbundet har 2020. 

Timavgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har 

uppräknats med 2,6 % i enlighet med den ekonomiska flerårsplanen 

för 2020-2022. Timavgifterna höjs med anledning av detta från 955 

kronor till 980 kronor. 

Övriga ändringar: 

I taxebilaga 1 (miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken) under 

rubriken Prövning – avlopp har tillägg gjorts med att 

handläggningsavgiften även omfattar anmälan, inte enbart ansökan. 

I taxebilaga 1 (miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken) under 

rubriken Avfall- och producentansvar är handläggningstiden ändrad 

för anmälan om förlängt hämtningsintervall för slamtömning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 35 (38) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 135 KS 445/2019 

Revidering av taxa för bygglov 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för bygglov godkänns och börjar gälla från och 

med den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför 

indexjustering sker automatisk. För att taxan ska motsvara de 

kostnadsökningar på 2,6 % som förbundet har för sin verksamhet i 

enlighet med den ekonomiska flerårsplanen 2020-2022 behöver 

bygglovstaxans justeringsfaktor (N) höjas från 1,08 till 1,09 och 

timavgiften höjas från 955 kronor till 980 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 36 (38) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 136 KS 450/2019-041 

Upphävande av taxa gällande individ- och 
familjeomsorgen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxan gällande Motivationsboendet Tornet upphävs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2018, § 90, att anta 

taxa för dygnskostnad på Motivationsboendet Tornet (tidigare 

Tornbo). Taxan gällde avgiften för placeringar från andra kommuner 

än Arboga och avgiften baserades på den faktiska kostnaden för 

placeringen. 

Motivationsboendet Tornet kommer att läggas ned varför taxan 

kommer att upphöra. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 37 (38) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 137 KS 414/2019-041 

Revidering av taxa för biblioteket 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för biblioteket godkänns. 

Sammanfattning 

I den regionala kulturplanen för Västmanland 2015-2018 framgår att 

samverkan ska utvecklas mellan kommunernas folkbibliotekssystem 

i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till 

bibliotekstjänster i länet. 

För att skapa lika villkor för användarna och göra det enkelt för dem 

att utnyttja folkbibliotekens gemensamma medier behövs en 

gemensam ersättningsmodell. Att ha gemensamt beslutade 

ersättningar som blir lika för alla användare i länet gör att 

användarna kan låna och lämna på vilket folkbibliotek som helst i 

länet, under samma premisser. 

Taxan för ljudutrustning indexuppräknas enligt förutsättningarna i 

strategisk och ekonomisk plan 1 januari 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 38 (38) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 138 KS 413/2019-041 

Revidering av taxa för Ekbacksbadet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Ekbacksbadet godkänns. 

Sammanfattning 

Årskort för pensionärer sänks till 1 059 kronor. I dagsläget betalar 

pensionärer 53 % av vuxenpriset per gång och 83 % av vuxenpriset 

för årskort. Med sänkningen blir den procentuella ökningen 

densamma. 

Ny prova-på-taxa för vattengymnastik införs, med möjlighet för två 

gånger för 100 kronor. 

Ny taxa för föranmäld vattengymnastik införs för pensionärer 

dagtid. 

5-kort och årskort för vattengymnastik tas bort. 

Avgifter för babysim och de olika simskolekurserna höjs. Dessutom 

utökas antalet kurser jämfört med 2019. 

Ökad avgift, utöver indexprisuppräkningen på 2,8 %, för babysim: 

219 kronor, Minifirre: 130 kronor, Bläckfisk: 130 kronor och simskola: 

157 kronor. 

Crawl höjs med 196 kronor och gruppen startas då efterfrågan finns. 

Resterande taxor indexuppräknas enligt förutsättningarna i 

Strategisk och ekonomisk plan 1 januari 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
 


