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§ 139  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg: 

- Information om kommunalekonomisk utjämning 

- Information om kommunstyrelsens plan för intern kontroll 

2020 

Samt att ärendena behandlas delvis i annan ordning.  
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§ 140 KS 448/2019-107 

Dialogmöte med Sturestadens Fastighets AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Sturestadens VD och styrelseordförande medverkar och informerar 

om väsentliga händelser under året.Bland annat kan nämnas att 

planerna för nybyggnationen på Gropgården fortskrider och ärendet 

är nu hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ytterligare 

arkivlokaler ska byggas om och hyras ut i kv Gösen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 141 KS 5/2019-049 

Uppföljning av ekonomi för barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Skolchef informerar om barn- och utbildningsnämndens 

prognosticerade resultat för 2019 samt vidtagna åtgärder för att nå en 

budget i balans. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 142 KS 448/2019-107 

Dialogmöte med Rådhuset i Arboga AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

VD för Rådhuset i Arboga AB medverkar och informerar om 
beräknat ekonomiskt utfall och viktigare händelser under året för 
moderbolaget och för Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter 
AB. 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 143 KS 5/2019-049 

Uppföljning av ekonomi för socialnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Socialchef informerar om socialnämndens prognosticerade resultat 

för 2019 samt vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans. 

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

Information om kommunalekonomisk utjämning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om kommunalekonomisk utjämning och 

kopplingen till den resursfördelningsmodell Arboga kommun har 

beslutat om i och med strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 145 KS 32/2019-101 

Svar på medborgarförslag om engagemang i 
klimatomställningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

klimatstrategi för Arboga kommun med vägledning av 

Västmanlands läns klimatstrategi  

2. Medborgarförslaget besvaras med att kommunens 

klimatarbete ska utgå ifrån åtgärder definierade i den nya 

klimatstrategin som ska upprättas. 

Sammanfattning 

Lina Ricklund har kommit in med ett medborgarförslag den 21 

januari 2019 om att Arboga kommun bör stärka sitt engagemang i 

klimatomställningen. 

Förslaget innebär att Arboga kommun ska ta fram en 

klimatomställningsplan för att nå målet om högst 1,5 graders global 

uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga 

utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå 

nollutsläpp till år 2030. Förslaget innebär också att kommunen ska 

kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 

kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina 

utsläpp. Kommunen ska också inom två år avyttrat alla innehav i 

fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har 

placeringar i och istället investera i hållbara och fossila alternativ. 

Vidare föreslås ett kontinuerligt informations- och 

folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv 

och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det krävs ett brett 

engagemang på alla nivåer för att de globala hållbarhetsmålen ska 

uppnås. Alla samhällets aktörer har ansvar för att inom sina 

områden analysera, planera och bedriva sin verksamhet med hänsyn 

till klimatrelaterade långsiktiga risker och möjligheter, samt vidta 

lämpliga åtgärder utifrån analyserna. 
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På regional nivå finns ett tydligt regeringsuppdrag för klimatarbetet. 

Länsstyrelserna ska, enligt uppdraget, bidra till genomförandet av 

Agenda 2030 där en dimension av den hållbara utvecklingen är den 

miljömässiga. Under ledning av Länsstyrelsen har en klimatstrategi 

tagits fram för Västmanlands län.  Strategin är framtagen i bred 

samverkan inom länet med visionen att länet ska vara en miljö- och 

klimatförebild år 2030.  Avsikten är att strategin ska fördjupas med 

åtgärdsförslag och indikatorer som ska upprättas i nära samverkan 

med länets olika aktörer.  

Arboga kommuns nuvarande Energi- och klimatstrategi antogs av 

kommunfullmäktige 2009-12-17. Strategin sträcker sig med 

målsättningar fram till år 2020 och behöver aktualiseras.  Med 

bakgrund av detta samt då en ny klimatstrategi nu finns framtagen 

för länet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en förnyad 

klimatstrategi tas fram för Arboga kommun med länets 

klimatstrategi som vägledning.  I en ny kommunal klimatstrategi, 

och med stöd av ovan nämnda åtgärdsförslag och indikatorer, kan 

kommunen identifiera områden/åtgärder där kommunens 

klimatarbete bör koncentreras.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 146 KS 462/2019-042 

Svar på granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer godkänns och 

lämnas som svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört granskning av 

kommunstyrelsens system för styrning, uppföljning och kontroll, s.k. 

uppsiktsplikt över kommunens nämnder. Granskningen ingår i 

revisionsplanen för 2019. 

Kommunstyrelsen har en viktig uppgift när det gäller att leda, 

samordna och följa upp förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och att ha uppsikt över nämnders och kommunala 

bolags verksamhet, s.k. uppsiktsplikt 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen 

i sin riskanalys, att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 

behöver granskas. 

Revisorerna sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till 

stora delar har en fungerande uppsikt genom styrmodell som finns 

fastslagen i strategisk och ekonomisk plan, internkontrollreglemente, 

återrapportering av ej verkställda uppdrag från fullmäktige samt 

dialogmöten med nämnderna. De saknar dock en sammanhållen 

uttolkning och strategi för kommunstyrelsens uppsikt, vad den 

innebär, vilka insatser som ska göras för att den ska uppfyllas och 

hur avvikelser ska hanteras. 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas 

kommunstyrelsen att: 

 Definiera begreppet uppsikt avseende omfattning och 

genomförande samt ta fram en strategi för hur uppsikten ska 

utövas. I denna strategi bör framgå vilka delar som ingår i 
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uppsikten samt en tydlig och fastställd process för hur 

avvikelser hanteras i relation till berörd nämnd respektive i 

relation till fullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2020 att ta fram en 

riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna.  

 

 Ta fram en dokumenterad rutin för rapportering till 

kommunstyrelsen avseende ej verkställda uppdrag där man 

anger hur ofta rapportering ska ske vilken rapportering 

kommunstyrelsen ska ha.  

Under år 2020 kommer en dokumenterad rutin att tas fram för rapportering 

till kommunstyrelsen på likartat sätt som nu sker till kommunfullmäktige. 

 I enlighet med reglementet för intern kontroll göra en samlad 

utvärdering av om kommunens system för intern kontroll 

fungerar på ett tillfredställande sätt.  

Utvärdering av kommunens system för internkontroll görs i 

årsredovisningen. Internkontrollen görs nu som en del i vårt 

verksamhetssystem Stratsys vilket ger förutsättningar för sasmlad 

utvärdering.    

 Ta fram en rutin får en årlig samlad redogörelse till 

kommunfullmäktige för hur kommunstyrelsen har utövat 

uppsikten.  

Den redovisning som idag av hur uppsikten har utövats över bolagen 

kommer att kompletteras med uppsikten även över nämnderna enligt den 

modell som fastställs i den planerade riktlinjen. 

Den bifogade rapporten har antagits vid revisionssammanträdet 

2019-10-11. 

Bifogad rapport samt nämndens svar på granskningen kommer att 

finnas tillgängligt på kommunens hemsida under "Revisorer". 

Kommunrevisionen emotser svar från kommunstyrelsen senast 2020-

01-31 för att svaret ska ligga till grund för ansvarsprövningen. 

__________ 
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Skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 147 KS 575/2019-003 

Information om kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Utvecklingsstrateg informerar om arbetet med kommunstyrelsens 

plan för intern kontroll 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 148 KS 549/2019-259 

Hemställan från Sturestadens Fastighets AB om 
kommunfullmäktiges yttrande om finansiering m m av 
byggnation på fastigheten Gropgården 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun godkänner Sturestadens Fastighets AB:s 

planerade investering på 103 mkr med delfinansiering genom 

upplåning på marknaden med 72,1 mkr, vilket påverkar 

Arboga kommunkoncerns lånelimit med drygt 36 mkr. 

Sammanfattning 

Sturestadens Fastighets AB:s helägda dotterbolag, Gropgården 

Fastigheter i Arboga AB, planerar att uppföra 41 hyresrätter på 

fastigheten Gropgården 3. 

Projektets investeringsutgift beräknas till 103 mkr. Finansiering 

föreslås ske genom ianspråktagande från Sturestadens Fastighets 

AB:s egna kapital med 30,9 mkr och genom upplåning på 

marknaden med 72,1 mkr.  

Sturestaden Fastighets AB ägs till 50 procent av Arboga kommun och 

till 50 procent av Byggnadsfirman Lund AB.  

Arboga kommunkoncerns samlade upplåning ligger bland annat till 

grund för den så kallade lånelimiten som Kommuninvest beräknar 

årligen. Genom delägandet på 50 procent påverkas Arboga 

kommunkoncerns lånelimit med drygt 36 mkr genom den föreslagna 

upplåningen på 72,1 mkr.  

Enligt Sturestadens Fastighets AB:s bolagsordning ska 

kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt, fattas. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun godkänner Sturestadens Fastighets AB:s 

planerade investering på 103 mkr med delfinansiering genom 

upplåning på marknaden med 72,1 mkr, vilket påverkar 

Arboga kommunkoncerns lånelimit med drygt 36 mkr. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (21) 
Sammanträdesdatum  

2019-12-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 149 KS 552/2019-049 

Kapitaltäckningsgaranti till Arboga Kommunalteknik 
AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun tecknar kapitaltäckningsgaranti för de 

helägda bolagen Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga 

Vatten och Avlopp AB, innebärande att Arboga kommun 

garanterar att det egna kapitalet vid varje tillfälle uppgår till 

minst det registrerade aktiekapitalet i bolagen (50 000 kronor). 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens 

egna kapital. 

Sammanfattning 

Under hösten 2019 har Arboga kommun bildat två helägda bolag, 

Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Verksamheten i bolagen kommer att starta 2020-01-01. 

Aktiekapitalet i bolagen uppgår till 50 000 kr. Då nivåerna på 

aktiekapitalen är låga behövs en så kallad kapitaltäckningsgaranti för 

att bolagen inte ska behöva upprätta kontrollbalansräkning om 

hälften av det egna kapitalet är förbrukat. Kapitaltäckningsgarantin 

innebär att Arboga kommun garanterar att det egna kapitalet vid 

varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, 50 000 

kronor, i bolagen.  

Kapitaltäckningsgarantin föreslås gälla till och med 2020-12-31. 

Sannolikt kommer ett aktieägartillskott från Arboga kommun till 

Arboga Kommunalteknik AB att vara nödvändigt i en framtid, vilket 

får utredas under år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 150 KS 548/2019-041 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen antas att gälla från och med 2020-03-01. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med förslag 

på reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen. 

Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig 

kontroll inom livsmedelskedjan i kraft. För att säkerställa att 

myndighetsförbundet har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan anpassas. 

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 

under 2020 men förordningsändringarna kommer att beslutas under 

hösten 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för livsmedelskontroll 

anpassade till den nya kontrollförordningen. Förbundet har för 

avsikt att använda SKL:s förslag med undantag för den del som 

handlar om avgift för export- och importkontroll eftersom det inte 

tillhör förbundets tillsynsområde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 151 KS 540/2019-003 

Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 

antas. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har den 19 november 2019, § 138, godkänt förslag 

till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden för 

region Västmanlands del att gälla 2020-01-01-2022-12-31. 

Förändringarna är i huvudsak redaktionella och föranleds av att 

förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör den 1 januari 2020 och 

ingår därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. 

Reglementet ska antas av respektive huvudmans fullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 152 KS 365/2019-008 

Revidering av kommunikationsplan vid kris 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Reviderad kommunikationsplan vid kris antas. 

Sammanfattning 

En väl fungerande och effektiv kriskommunikation är en viktig del i 

kommunens hantering av en samhällsstörning, vid en allvarlig 

händelse eller vid höjd beredskap. Arboga kommuns 

krishanteringsplan är ett konkret stöd i hur kommunikationsarbetet 

ska organiseras och bedrivas. Den kan också användas då delar av 

verksamheten, eller hela verksamheten efterfrågar 

kriskommunikationsstöd. 

Kriskommunikationsplanen ska uppdateras varje mandatperiod och 

den kompletterar Arboga kommuns krishanteringsplan. 

Den reviderade kriskommunikationsplanen har tagits fram i 

samverkan med Köping och Kungsörs kommuner.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 153 KS 562/2019-008 

Revidering av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revidering av ABVA (Allmänna bestämmelser för 

användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning) godkänns. 

Sammanfattning 

Från och med 2020-01-01 är Arboga Vatten och Avlopp AB 

huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. 

Förslag på ändring i ABVA är punkt 2, Huvudman för den allmänna 

VA-anläggningen är Arboga Vatten och Avlopp AB samt punkt 9 där 

texten utan huvudmannens skriftliga medgivande tas bort. I övrigt enligt 

förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
 


