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§ 138  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med justeringen att §§ 163-167 

behandlas först.  
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§ 139 KS 230/2022-303 

Vattenförsörjning till Teknikbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Teknisk chef, VD för Arboga Vatten och avlopp AB, 

föreningskonsulent får tillsammans med föreningen Arboga 

Alpina gå vidare med alternativ 2. 

2. Frågan om finansiering hänskjuts till kommande Strategisk 

och ekonomisk plan. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att omförhandla 

nuvarande nyttjanderättsavtal med föreningen Arboga 

Alpina. 

Sammanfattning 

Teknisk chef, VD för Arboga Vatten AB, föreningskonsulent och 

föreningen Arboga Alpina har undersökt olika möjligheter kring 

vattentillförseln och arbetat fram två förslag.  

• Alternativ 1: Arboga kommun tar hela investeringsutgiften. 

Arboga Kommunalteknik AB genomför arbetet med 

vattentillförselanläggningen fram till Teknikbacken.  

Underhåll och skötsel av ledningar, pump och pumphus ägs och 

driftas av Arboga kommun från start.  

• Alternativ 2: Föreningen Arboga Alpina söker pengar för en 

stor del av investeringsutgiften från externa organisationer. 

Underhåll och skötsel av ledningar, pump och pumphus avtalas i 

separat avtal, mellan Arboga kommun och föreningen Arboga 

Alpina. 

Arbetsgruppens förslag är att gå vidare med alternativ 2 och stötta 

föreningen i ansökningsprocessen för att själva ta en stor del av 

investeringsutgiften. 

Avtal mellan föreningen och Arboga kommun kan tecknas rörande 

ett eventuellt övertagande av vattenanläggningen som på sikt kan 

förhandlas fram så Arboga kommun i slutändan kommer att äga hela 

anläggningen. 
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Avtal om drift och skötsel av anläggningen för att tydliggöra 

ansvarsområden och befogenheter kring anläggningen behöver 

upprättas.  

Nuvarande avtal mellan Arboga kommun och Arboga Alpina 

gällande driftbidrag omförhandlas i händelse av förändringar kring 

vattentillförsel till Teknikbacken. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Teknisk chef, VD för Arboga Vatten AB, föreningskonsulent 

får tillsammans med föreningen Arboga Alpina gå vidare med 

alternativ 2. 

2. Frågan om finansiering hänskjuts till kommande Strategisk 

och ekonomisk plan. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson yrkar på följande tillägg: 

Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att omförhandla 

nuvarande nyttjanderättsavtal med föreningen Arboga Alpina. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen - teknisk chef och 
samhällsbyggnadsenhet 
Arboga Vatten och avlopp AB 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Akten  
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§ 140 KS 174/2022-007 

Granskning av kommunens arbete för att vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens svar på granskningen om 

kommunens arbete för att vara attraktiv arbetsgivare god-

känns som kommunstyrelsens svar. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 

avseende kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet med gransk-

ningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 

har en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att säkerställa att 

kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Revisorernas sammanfat-

tande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommun-

styrelsen och nämnderna i huvudsak har en ändamålsenlig styrning 

och uppföljning för att säkerställa att kommunen är en attraktiv 

arbetsgivare. De anser dock att det finns områden som kan utvecklas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen - HR-enheten 
Akten  
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§ 141 KS 278/2022-008 

Information om visselblåsarfunktion 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, 

ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna 

kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. 

Arboga kommun har infört ett visselblåsarsystem där anställda och 

andra berörda parter anonymt kan uppmärksamma organisationen 

på missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger 

hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftsläm-

nares identitet. Information om kanalen finns på intranätet och 

externwebben.  

En rutin för visselblåsning har tagits fram som tydliggör syfte och 

även hur ärenden handläggs. 

Ärenden handläggs av en oberoende utredare. Utredning och 

eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras 

i kommunledningsgruppen av HR-chef.  

Ansvarig för visselblåsarfunktionen är HR-chef. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 142 KS 247/2022-041 

Förändringar av avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö kommunalförbund 

antas och börjar gälla från 1 januari 2023.   

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till 

detta är att det förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i 

balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 

undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över 

fler år. Det är framför allt ökade kostnader för utsläppsrätter och 

drivmedel som påverkar budgeten.  

Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats 

sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även 

dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver 

samtliga förändringar.  

Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar 

en ökning på 3,5%. Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de 

abonnemang som uppmuntrar till ökad utsortering av matavfall och 

förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är mäng-

den restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnads-

drivande. Men även för att styra mot ökad resurshushållning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 143 KS 215/2022-141 

Svar på remiss av Hjälmarstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns yttrande på förslag på strategi för 

Hjälmarens utveckling. 

Sammanfattning 

Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationers gemen-

samma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom 

landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring.  

Under hösten 2021 har representanter från de kommuner, regioner, 

länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring Hjälmaren 

tillsammans genomfört en workshopserie i syfte att formulera en 

gemensam målbild för Hjälmaren. Gruppen har resonerat och dis-

kuterat kring samordningsbehov och inom vilka teman som detta 

behöver hanteras. Utifrån en analys av samtliga organisationers 

viktigaste styrdokument och uppdragsformuleringar har en minsta 

gemensam nämnare kunnat identifierats. Denna analys utgör till-

sammans med en nulägesanalys över befintliga värden på och kring 

Hjälmaren utgångspunkter i strategin.  

Arbetet ledde fram till att ett utkast på den gemensamma strategin 

kunde presenteras för en bred grupp representanter för både för-

valtningar och politik på en konferens under våren 2022. 

Ett utkast på strategin presenterades på kommunstyrelsens samman-

träde den 21 juni 2022. Vid sammanträdet var representanter från 

Örebro kommun medverkande och presenterade ärendet.  

Under augusti har ärendet skickats ut till berörda enheter inom 

kommunen, där de haft möjlighet att lämna synpunkter. Under 

denna remissrunda har inga synpunkter inkommit.    

__________ 
 
Skickas till: 
Strategigrupp för Hjälmarens utveckling, Akten  
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§ 144 KS 344/2022-259 

Markanvisning, del av Koberg 2:1 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna markan-

visningsavtal med Beity AB för del av fastigheten Koberg 2:1. 

Sammanfattning 

För industriområdet Marieborg antogs en detaljplan 2018-12-19 med 

beteckning EII 2019 1-2019. 

Detaljplanen medger industri för verksamheter med behov av högre 

byggandshöjd- och totalhöjd. Syftet med planen var att möjliggöra 

och möta upp större etableringsförfrågningar i Arboga. 

Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheterna har fört dialog med ett 

internationellt företag, Beity AB.  

Beity AB är en spannmålsproducent som planerar att etablera sig i 

Sverige. Företaget söker att etablera sig inom mälardalsregionen för 

att serva den skandinaviska marknaden. I dagsläget har företaget 

spannmålsproduktion i Toledo, Spanien samt är i fas att etablera 

produktion i Frankrike. Etableringen i Sverige är tänkt att vara en 

tvillingfabrik till den i Frankrike där projektering och markförvärv är 

längre framskridet. Spannmålet ifråga är majs- och vetemjöl som är 

tänkt att levereras direkt till större bagerier.  

Etableringstiden från markförsäljning till färdig fabrik som 

producerar och levererar är ca 18 månader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att del av Koberg 2:1 direkt 

anvisas till Bolaget.  

Prissättningen av marken ska bestämmas med hjälp av en befintlig 

värdering över området samt en indexuppräkning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 145 KS 324/2022-311 

Namnbyte av gata till Mallvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Del av Gröna gatan som ansluter mot Fellingsbrovägen, döps 

om till Mallvägen. 

Sammanfattning 

Längs Fellingsbrovägen i norra Arboga finns en anslutningsväg, som 

leder till Mallvägen och Kolvägen. Den vägen har idag namnet 

Gröna gatan. 

Den fick det namnet 1965 efter beslut i Kommunfullmäktige. Då 

fanns planerna att bygga en ny stadsdel, Västra Ladubacksgärdena, 

enligt detaljplanen 7/1974. Kommunen planerade i och med det att 

förlänga den befintliga Gröna gatan som löpte på norra sidan av 

järnvägen och sedan ansluta den till Fellingsbrovägen. 

Den nya stadsdelen bebyggdes under 1970 och 80 talet, men det 

byggdes aldrig någon genomfartsgata genom området. 

Det medför att den lilla anslutningsgatan till Fellingsbrovägen fort-

farandet idag formellt heter Gröna gatan, men det namnet har dock 

aldrig använts.  

För att skapa bättre tydlighet med gatuskylning i den gatukors-

ningen föreslås anslutningsvägen byta namn till Mallvägen. 

Mallvägen löper i området och i dialog med lantmäteriets ortnamns-

råd förslås det att anslutningsvägen får just namnet Mallvägen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 146 KS 92/2022-214 

Detaljplan för del av Sörgarlinge 2:13 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

med Kölds Agro. 

Sammanfattning 

Den 8 augusti inkom Kölds Agro / Mikael Köld med en ansökan om 

planbesked för del av fastigheten Sörgarlinge 2:13. Syftet med an-

sökan om en ny detaljplan är att möjliggöra för en utveckling av 

bostäder. Totalt gäller ansökan ett möjliggörande av cirka 44 bo-

städer på 5 300 kvadratmeter bruttoarea med varierande bostads-

typer.  

Detaljplaneområdet ligger i Medåker, norr om Medåkers friskola, 

och omfattar cirka tre hektar. Området omfattar två bebyggda 

fastigheter men består i övrigt av jordbruksmark och skog.  

Området är i huvudsak utpekat i översiktsplanen som ett utveck-

lingsområde för bebyggelse med inriktning bostäder. De norra 

delarna av området som ansökan innefattar är inte utpekade i 

översiktsplanen men det bedöms förenligt med översiktsplanens 

syfte. En planläggning bedöms förenlig med översiktsplanens 

intentioner att utveckla boende i Medåker. 

Detaljplaneförutsättningarna bedöms som goda, området påverkas 

inte av några riksintressen. De på förhand kända frågor som bedöms 

kräva utredningar under planarbetet är hantering av dagvatten, geo-

teknik och buller från kringliggande vägar. Norr om det tilltänkta 

planområdet finns en fornlämning som behöver utredas vidare enligt 

tidigare kontakt med Länsstyrelsen. Planområdet ingår även delvis i 

Medåkers kyrkby som är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram.  

Kulturmiljöprogrammets rekommendationer samt råd om utform-

ning bör behandlas i planarbetet.  
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VA kapaciteten i området behöver utredas ytterligare då det inte är 

säkert i vilken utsträckning det befintliga ledningsnätet klarar av en 

vidareutveckling. Den övriga infrastrukturen finns utbyggd i när-

området. Trafikverket är väghållare för Sockenvägen och Tåbyvägen 

förvaltas av Tåby vägsamfällighet.  

Av ansökan framgår att Kölds Agro själva vill driva planarbetet med 

stöd av den privata initiativrätten och planprocessen i samarbete 

med Sweco. I och med det bedöms planarbetet inte kräva någon 

större mängd resurser, varken tidsmässigt eller ekonomiskt. 

Däremot är frågan om VA nätets kapacitet något som behöver ut-

redas vidare. I dagsläget kan Arboga kommun inte garantera i vilken 

utsträckning ansökan är genomförbar.  

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 

Samhällsbyggnadsenheten ser positivt på både utvecklingen av 

Medåker och det privata initiativet till att driva framtagandet av 

detaljplanen. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att kommun-

styrelsen lämnar ett positivt planbesked och att planavtal tecknas 

med Kölds Agro. I planavtalet regleras att Kölds Agro driver arbetet 

med att ta fram en detaljplan och står för alla kostnader som är 

förenade med det.  

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 147 KS 316/2022-214 

Ansökan planändring Bälgen 8 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked. 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och genomföra planändringen av detaljplanen för fastigheten 

Bälgen 8. 

Sammanfattning 

Den 18 augusti inkom TBO Haglinds AB med ansökan om planbes-

ked för att ändra detaljplan EII-1/1982. Syftet med planändringen är 

att minska utbredningen av prickmark inom fastigheten Bälgen 8 så 

att nuvarande kontorsdel kan byggas ut.  

En planändring innebär att en helt ny detaljplan inte behöver tas 

fram utan att en befintlig detaljplan kan ändras i begränsad utsträck-

ning. Det finns inte några kända intressekonflikter som motsätter en 

detaljplaneändring.  

Arbetet bedöms inte vara resurskrävande i hög utsträckning och 

uppskattas att kunna påbörjas under hösten 2022.  

Detaljplanen finansieras genom att ett planavtal tecknas mellan TBO 

Haglinds AB och Arboga kommun i vilket det regleras att TBO 

Haglinds står för kostnaderna förenade med att ändra detaljplanen.  

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning är att en ändring av detalj-

planen är genomförbar då den önskade åtgärden är förenlig med 

detaljplanens syfte. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 148 KS 330/2022-253 

Försäljning av fastigheten Alphyddan 1 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsenhet i 

uppdrag att genomföra försäljningen av fastigheten 

Alphyddan 1 till Kommunfastigheter i Arboga AB.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja fastigheten 

Alphyddan 1 till Kommunfastigheter i Arboga AB till ett pris 

av 710 706 kr. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB har genomfört en lokaliseringsut-

redning för ett nytt LSS boende i Arboga kommun. Utredningen 

genomfördes med representanter från socialförvaltningen, samhälls-

byggnadsenheten och Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Lokaliseringsutredningen pekar ut fastigheten Alphyddan 1 i 

Arboga kommun som mest lämplig för LSS boendet. Åtgärden 

överensstämmer med detaljplanen för fastigheten.  

Projektering av boendet pågår och byggnationen beräknas kunna 

färdigställas vid årsskiftet 2023/2024.  

För att möjliggöra för ett nytt LSS boende krävs att fastigheten 

Alphyddan 1 försäljs till Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Köpeskillingen föreslås till 93 kr/kvm, motsvarande 710 706 kr.  

Köpeskillingen motsvarar indexuppräknat försäljningspris av 

grannfastigheten Alphyddan 2 som såldes för 75 kr/kvm år 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 149 KS 178/2020-214 

Antagande av detaljplan för kvarteret Syrenen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns och detaljplanen för 

Syrenen 1 och 2 med flera antas. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsenheten har den 26 maj 2020 fått i uppdrag att ta 

fram en ny detaljplan för fastigheterna Syrenen 1 och 2. Syftet med 

den nya detaljplanen är att bidra till att tillgodose behovet av bo-

städer i centrala Arboga. I kommunens översiktsplan benämns att 

nyproduktion av flerbostadshus ska främjas i centrala och attraktiva 

lägen, samt att exploateringsgraden ska vara högre ju närmre cen-

trum och befintlig stadsbygd.  

Den nya detaljplanen innebär i huvudsak att flerbostadshus med en 

nockhöjd upp till 20 meter och en bruttoarea upp till 8400 kvm kan 

byggas inom Syrenen 1. Bostäderna kan exempelvis uppföras som 

fyra flerbostadshus i formen lamell- och/eller punkthus i upp till 6 

våningar. Syrenen 2 har planlagts för komplementbyggnader och 

kan därmed endast bebyggas med soprum, garage, carport etc. 

Byggnadshöjden har begränsats till 3 meter för att anpassa till be-

fintlig bebyggelse i anslutning till fastigheten. Natur- och parkom-

råden, Ladubacksgärdena 1:2, enligt detaljplanen från 1992 föreslås 

även fortsättningsvis ingå i användningen natur och park.  

Planens genomförandetid är 10 år räknat från det datum då detalj-

planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

planen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Planen handläggs med standardförfarande. Under upprättandet av 

detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och 

andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Synpunkter som 

inkommit samt kommentar om hur dessa påverkat planförslaget 

finns sammanställda och bilagda i samrådsredogörelsen samt gran-

skningsutlåtandet. 
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Samhällsbyggnadsenheten har haft dialog med Räddningstjänsten 

Mälardalen angående de framförda synpunkterna och konstaterat att 

utrymningsfrågan inte utgör ett hinder för planförslaget eftersom det 

finns andra lösningar för utrymningen än med hjälp av räddnings-

tjänsten. Hur utrymning ska ske brukar dock bestämmas i bygg-

skedet och behöver inte vara bestämt i detaljplaneskedet. 

Dialog har även hållits med förbundschefen för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund i frågan. En del av bygglovsprövningen är att se 

till att godtagbara utrymningsvägar finns för den tänkta bygg-

nationen. Olika tekniska lösningar finns att tillgå exempelvis går det 

att utforma trapphusen som enda utrymningsvägen i så kallade Tr2-

trapphus där särskilda krav ställs.  

Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 13 oktober –    

5 november 2020, samt för granskning under perioden 16 maj –        

30 maj 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 150 KS 178/2022-042 

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delårsrapporten 2022 för kommunstyrelsen godkänns 

2. Inom investeringsområde gator, vägar, broar medges omprio-

ritering av investeringsprojekten enligt följande: Gator, vägar, GC -4 

900 tkr, Åtgärder enligt broplan -6 100 tkr, Västerleden +10 000 tkr, 

Reparation bro Västerleden +1 000 tkr. 

Sammanfattning 

Delårets verksamhet 

Pandemin, som började i februari 2020, satte sin prägel på verksam-

heterna även i början av år 2022. När de värsta konsekvenserna av 

denna pandemi var över så kom mycket att handla om det oroliga 

världsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari. 

Förutom att bidra i detta arbete med att hjälpa människor på flykt så 

har verksamheten påverkats med kraftig prisutveckling, men även 

viss brist på varor och material. 

Utöver arbetet med pandemi, Ukraina och det ordinarie grundupp-

draget har det genomförts många aktiviteter. Ett axplock av 

aktiviteter redovisas i nedanstående punkter; 

• Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt pågår och 

ett par har slutförts 

• Arbete pågår av en ny hemsida arboga.se 

• Pågående översyn av den grafiska profilen 

• Revidering av kommunens styrmodell inför nästa mandat-

period 

• Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund 

• Implementering av beslutsstödssystem 

• Nulägesanalys av verksamheterna utifrån 2021 års utfall 

• Cermoni för nya svenska medborgare i samband med 

nationaldagen 

• Samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen för att 

minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga 
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• Förberedelse för allmänna val 11 september 

• Chefoskopet, översyn av chefers organisatoriska förutsät-

tningar 

• Nytt system för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

• Firande av 25-års jubilarer 

• Friskvårdsbidrag via hälsoportal 

• Digitalisering av anställningsprocessen 

• Företagsbesök och morgonsoffor 

• Flera evenemang har genomfört, till exempel Medeltidsdagar 

• Intensifiering av arbetet med att ta fram attraktiva tomter för 

bostäder och etableringsmark 

• Exploatering av handelsplats Sätra Nordväst 

• Digitalisering av detaljplaner 

Måluppfyllelse 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer 

att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i 

styrmodellen finns mätningar där syftet är att kunna följa mät-

ningens resultat över tid för att se om utvecklingen går åt rätt håll. 

Kommunstyrelsen har 14 mål och 30 mätningar. I delårsrapporten är 

tre mål helt uppfyllda, åtta mål delvis uppfyllda och tre mål som inte 

är uppfylla. 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot den ekonomiska 

ramen på 1,0 miljoner kronor (resultatet i delårsresultatet är 2,8 mil-

joner kronor). Överskottet beror framför allt på vakanta tjänster, 

lägre kostnader för kollektivtrafik och bostadsanpassningsbidrag än 

budgeterat samt intäkter för fiber. Prognostiserade underskott finns 

för konsulter och utredningar, fastigheter, licenser och fackliga kost-

nader. 

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 57,2 mil-

joner kronor jämfört med budgeterade 85,8 miljoner kronor, vilket 

innebär en avvikelse på 28,6 miljoner kronor. Orsaker till överskottet 

är i huvudsak tidsförskjutningar i genomförande inom fiber, exploa-

tering och Storgatan samt få utgifter för markförvärv. Ett budget-

överskridande sker i projektet Västerleden då väsentligt mer åtgär-
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der krävs. Här föreslås en omprioritering inom området Gator, vägar 

och GC. 

Framtid 

Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat år 

2020–2021 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. 

Även under 2022 prognostiseras en ekonomi i balans. Framåt ökar 

behoven av välfärdstjänster. Befolkningsförändringen är en av de 

stora utmaningarna, utvecklingen som pågår fortsätter de kom-

mande åren. Utvecklingen innebär att kostnaderna för demografin 

ökar snabbare än intäkterna, och det behövs ett ökat fokus på 

effektivisering och omprioriteringar. I likhet med kommunsektorn i 

övrigt finns ett stort behov av investeringar vilket innebär att det 

krävs ett större driftöverskott för att inte i hög grad behöva låna till 

investeringarna. 

Inför 2023 finns stora utmaningar avseende de ekonomiska förutsät-

tningarna. Prisökningar, räntehöjningar och ökade pensionskost-

nader innebär att betydande åtgärder måste vidtas om inte ytter-

ligare statliga bidrag tillförs. 

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor 

utmaning för kommunen som organisation. Konkurrensen om 

arbetskraften ökar bland annat till följd de demografiska föränd-

ringarna. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling 

fortsatt att vara i fokus. 

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för 

framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram. Likaså att ha en 

bra planberedskap för at kunna erbjuda mark till försäljning för ny-

etableringar och för befintliga verksamheter i kommunen. 

Även lokalförsörjningen och elförsörjningen är stora utmaningar i 

framtiden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten, Akten  
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§ 151 KS 178/2022-042 

Delårsrapport 2022-08-31, Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens åtgärdsplan för 

att täcka det prognostiserade underskottet.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Delårsrapporten 2022-08-31 för Arboga kommun godkänns 

2. Fritids- och kulturnämnden undantas från att vidtaga 

åtgärder på 1 300 tkr beroende på pandemi och ökade 

elkostnader. 

Sammanfattning 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) 

ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en sär-

skild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin 

från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period 

av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårs-

rapporten ska innehålla resultaträkning, balansräkning samt en för-

enklad förvaltningsberättelse. Arboga kommun väljer att i delårs-

rapporten inte upprätta en sammanställd redovisning med hänvis-

ning till arbetsbördan och behov att få tidig information. Dock 

redovisas i driftredovisningen koncernföretagens och förbundens 

utfall per den 31 augusti med helårsprognos samt väsentliga hän-

delser under året.   

Den samlade måluppfyllelsen i delårsrapporten avseende kommun-

fullmäktiges mål är att ett mål är uppfyllt och sex mål är delvis upp-

fyllda. Bedömningen är att kommunen i delårsrapporten delvis har 

en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Ur ett 

finansiellt perspektiv har kommunen en god ekonomisk hushållning 

då finansiella målen är helt uppfyllda. I helårsprognosen är ett mål 

uppfyllt och sex mål delvis uppfyllda. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti 2022 är 

42,9 miljoner kronor. Helårsprognosen avseende årets resultat är        

-24,7 miljoner kronor vilket är 34,0 miljoner sämre än budget.              
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I prognosen för årets resultat ingår delinlösen av ansvarsförbindel-

sen med 59,8 miljoner. Prognosen avseende årets balanskravsresul-

tat är 35,1 miljoner vilket är 25,8 miljoner bättre än budget. Helårs-

prognosen i nämndernas och styrelsens verksamhet för helåret 2022 

uppgår till -0,3 miljoner kronor. Kommunens nettoinvesteringar 

uppgår i prognosen för helåret till 64,7 miljoner kronor vilket är 26,8 

miljoner kronor lägre än budgeterat.  

Befolkningen i Arboga uppgick till 14 099 invånare den 30 juni 2022 

vilket är en minskning under året med 1 invånare.  

Vid halvårsskiftet 2022 hade kommunen 922 personer tillsvidarean-

ställda jämfört med 948 personer vid årsskiftet. En verksamhetsöver-

gång av kostenheten till helägt bolag förklarar minskningen. Den 

totala sjukfrånvaron var, under perioden januari – juli, 8,29 procent 

av arbetad tid vilket är en ökning från föregående år (6,76 procent för 

samma period år 2021). 

Ny förskola öppnas i höst i en ombyggd del av Hällbackens äldre-

center. Under året har även beslutats att bygga ny grundskola, nya 

Gäddgårdsskolan. Andra stora pågående investeringar är bland 

annat Storgatan och Handelsplats Sätra.  

Om det kvarstår ekonomiska avvikelser som inte kan vidtas inom 

förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas av förvalt-

ningen. Av åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken 

verksamhet nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att upp-

nå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Åtgärdsplanen finns med i 

respektive nämnds uppföljning.  

Fritids- och kulturnämnden visar i helårsprognosen ett underskott    

1 320 tkr. Avvikelsen beror på det intäktsbortfall som nämnden har 

på grund av de restriktioner för att minska smittspridningen av 

coronaviruset som gäller bland annat badhus och hallar, sabotage i 

Sturehallen samt kraftigt ökade elkostnader. Nämnden har i prog-

nosen räknat med inarbetade åtgärder på 1 160 tkr. Kommunstyrel-

seförvaltningen föreslår att fritids- och kulturnämnden undantas från 

att vidta åtgärder på 1 300 tkr som beror på pandemin och ökade 

elkostnader.   
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Socialnämnden prognostiserar ett underskott i verksamheten med    

6 000 tkr. I nämndens åtgärdsplan föreslås att använda delar av de 

statsbidrag som vård och omsorg fått för att de har minskat antalet 

timanställda i förhållande till månadsanställda. Statsbidraget är cirka 

14 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 152 KS 346/2022-001 

Nämndsorganisation 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Nämndorganisationen ska vara oförändrad mandatperioden 

2023-2026. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022, § 17 att samman-

kalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje parti. 

Förtroendemannarådets uppdrag var bland annat att diskutera en 

förändring av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och 

nämnderna inför mandatperioden 2023-2026.  

Enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen/nämnderna består 

styrelsen/nämnderna av det antal ledamöter och ersättare som 

fullmäktige bestämmer. För innevarande mandatperiod innebär 

detta. 

Nämndsorganisation Ledamöter Ersättare    

Kommunstyrelsen              13        7 

Barn- och utbildningsnämnden         13       7 

Fritids- och kulturnämnden         11       6 

Socialnämnden               13       7 

Valnämnden           5          5 

Rådet har träffats vid flera tillfällen under våren och bland de 

alternativ som diskuterats kan nämnas: 

• Minska fritids- och kulturnämnden med två - fyra ledamöter 

och två-fyra ersättare. Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

oförändrade. 

• Oförändrat antal ledamöter och ersättare i nämnderna och 

styrelsen. 

• Till styrelserna i Arboga Kommunalteknik AB, 

Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB 

utses samma ledamöter. 
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Yrkande 

Andreas Silversten (S), med stöd av Richard Fallqvist (L) och Håkan 

Tomasson (M), yrkar på oförändrad nämndorganisation mandat-

perioden 2023-2026. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 153 KS 333/2022-100 

Styrmodell för Arboga kommun 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Styrmodell för Arboga kommun 2023–2026 godkänns. 

2. Tidigare beslut om styrmodell och målstyrning upphör att 

gälla 2022-12-31. 

3. De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 

2022-12-31. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns styrmodell 2023–2026 avser hur kommunens verk-

samhet styrs politiskt på en övergripande nivå. Modellen beskriver 

hur kommunen 

• tar fram mål och verksamhetsplaner 

• planerar utvecklingsarbetet 

• kvalitetssäkrar verksamheten  

• arbetar med finansiella mål och resursfördelning.  

De mer detaljerade och konkreta beskrivningarna av hur kommunen 

verksamhet ska styras finns i andra styrdokument. 

Styrmodellen gäller för både den politiska organisationen och för för-

valtningsorganisationen. Vissa delar av modellen gäller även för den 

verksamhet som finns i kommunens hel- och delägda bolag och i 

kommunalförbund. För bolagen och förbunden finns dessutom sär-

skilda ägardirektiv och förbundsordningar. 

Styrmodellen ger en helhetsbild av hur kommunen styrs från 

visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Med en tydlig och 

välkänd styrmodell blir det enklare för chefer och medarbetare att 

förstå och nå kommunens vision och mål.  

En viktig utgångspunkt i styrmodellen är helhetssyn och samverkan. 

Kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare behöver sam-

verka med varandra för att visionen och målen ska uppnås. Det 

behöver vara ett bra samspel och finnas en gemensam bild av vad 
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som ska åstadkommas mellan politik och förvaltning för att få en 

effektiv organisation. 

Med hjälp av styrmodellen säkerställs att  

• den politiska viljeinriktningen får genomslag i kommunens 

verksamheter  

• kommunen utvecklas i önskad riktning 

• vision och mål uppnås 

• kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 2022-12-31. 

Om sådana löften fortfarande ska gälla så får de inarbetas och hanteras 

inom kommunens målstyrning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 154 KS 323/2022-008 

Riktlinje för styrdokument 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinje för styrdokument godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är kommunfull-

mäktiges budget – Strategisk och ekonomisk plan. Utöver reglering i 

kommunallagen för den politiska och ekonomiska förvaltningen 

saknas reglering om vilka övergripande styrdokument en kommun 

ska ha eller hur de ska utformas.  

 Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verk-

samhet som en kommun bedriver, och där ställs det krav på att 

kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, 

likabehandlingsplan etc. 

Det finns ett mycket stort antal styrdokument i Arboga kommun och 

dessa bör vara strukturerade på ett enkelt sätt så att det inte skapas 

alltför många olika nivåer i dokumentens hierarki. För att förtydliga 

detta är det viktigt att det finns en enhetlig terminologi bland do-

kumenten och en definition av vad respektive dokument står för. 

Detta underlättar både för användare och skapare av dokumenten. 

Själva styrdokumentet ska kontinuerligt vara föremål för utvärde-

ring och uppföljning. Det är angeläget att styrdokumenten sam-

ordnas, är begripliga och så få som möjligt för att skapa goda för-

utsättningar för styrning och uppföljning. 

Innan ett nytt styrdokument tas fram krävs ett igångsättningsbeslut 

ifrån den instans som sedan kommer att besluta om styrdokumentets 

antagande. 

Terminologin i Riktlinjer för styrdokument gäller för alla kommunens 

nämnder och styrelsen. Kommunövergripande styrdokument är 

dokument som direkt eller indirekt berör två eller flera nämnder 

och/eller styrelse. 

__________ 
Skickas till: Akten, Samtliga nämnder, bolag och VMMF  
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§ 155 KS 105/2022-001 

Redovisning av uppdrag att utreda framtida omfattning 
och uppdrag för fritids- och kulturförvaltningens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med 

skolchef, fritids- och kulturchef och övriga berörda, fortsätta 

utreda med inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller 

en stabil förvaltningsorganisation. 

2. Utredningsuppdraget ska regelbundet avrapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2022 att ge uppdraget till kom-

munstyrelseförvaltningen att utreda framtida omfattning och upp-

drag för fritids- och kulturförvaltningen. 

Samtidigt gavs Förtroendemannarådet uppdraget att utreda fritids- 

och kulturnämndens framtida uppdrag och omfattning. 

Fritids- och kulturnämnden fick i uppdrag att i samverkan med 

föreningslivet ta fram ett politiskt program för fritids- och kul-

turområdet. 

Den här utredningen och analysen belyser fritids- och kulturförvalt-

ningens uppdrag. 

Fritids- och kulturfrågorna är strategiskt viktiga för en kommun. Det 

skapar en samhörighet och en känsla för orten. Fritids- och kultur-

utbudet berör alla invånare. 

Arboga har ett bra geografiskt läge mitt i et tillväxtregion med bra 

utbyggda kommunikationsmöjligheter. Arboga har också en fin 

historia från medeltiden fram till idag. Det finns också en antal vik-

tiga fritids- och kulturarenor som präglar orten. 

Utredningen pekar på att det finns en tydlig styrning av kommunens 

verksamheter och fritids- och kulturverksamheterna håller också en 
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bra kvalitet och är kostnadseffektiva i jämförelse med andra kom-

muner. 

En bild som framträder är att fritids- och kulturförvaltningen är sår-

bar i sin litenhet. Inte bara för att leva upp till stödet gentemot näm-

nden utan kanske framför allt i möjligheter att arbeta med utveckling 

och stärka samarbetet med andra viktiga aktörer. 

Utredningen sammanfattar några erfarenheter från Sveriges Kom-

muner och Regioner och några jämförbara kommuner. 

I utredningen presenteras fyra scenarier för tänkbara inriktningar för 

Arboga kommun. Två av dessa lyfts fram som mer realistiska och 

effektiva och som harmonierar med de behov som kommunen har de 

närmaste åren. 

Vilket alternativ som förordas är beroende på vilka beslut som fattas 

om nämndstruktur inför den nya mandatperioden. 

Ett alternativ bygger på att fritids- och kulturnämnden och förvalt-

ningen avvecklas och en ny logik skapas där kommunstyrelsen får 

ett tydligare ansvar. 

I det alternativet organiseras Ekbacksbadet under AKTAB:s ansvar. 

Kulturskolan och fritidsgården organiseras under barn- och utbild-

ningsförvaltningens ansvar och biblioteket och föreningsstöd under 

kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens ansvar. 

Ett annat alternativ bygger på att fritids- och kulturnämnden finns 

kvar men där verksamheterna organiseras som ett eget verksamhets-

område inom nuvarande barn- och utbildningsförvaltningen. Alltså 

en förvaltning som arbetar med två nämnder. 

Mot bakgrund av den politiska inriktningen att fritids- och kultur-

nämnden bör finnas kvar förordar kommunstyrelseförvaltningen det 

alternativ som bygger på att fritids- och kulturförvaltningens verk-

samheter organiseras tillsammans med barn- och utbildningsförvalt-

ningen i en ny förvaltning.  



  
PROTOKOLL 32 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommundirektören bör få i uppdrag att tillsammans med skolchef, 

fritids- och kulturchef och övriga berörda fortsätta utreda med in-

riktningen mot att bilda en ny förvaltning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med 

skolchef, fritids- och kulturchef och övriga berörda fortsätta 

utreda med inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller 

en stabil förvaltningsorganisation. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar att utredningsuppdraget regelbundet 

ska avrapporteras till kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Akten  
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§ 156 KS 350/2022-008 

Regler och riktlinjer förskola och fritidshem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigefullmäktige besluta 

1. Föreslagna ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” godkänns. 

2. Tidigare beslut om ”Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” upphävs från och med den 1 november 2022 samt 

att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta 

beslut om dessa regler och riktlinjer i framtiden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Arboga kommun tillämpar 

regler för maxtaxa inom förskole- och fritidsverksamhet med 

årlig justering enligt Skolverkets index. 

Sammanfattning 

Hemkommunen ska erbjuda förskola och fritidshem till barn som är 

bosatta i Arboga. Hemkommunen organiserar förskole- och fritids-

hemsverksamhet och ansvarar för att fastställa regler och riktlinjer 

som grundar sig på bestämmelserna i skollagen, läroplanen för 

förskolan och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet. 

Enligt skollagen ska barn från och med höstterminen det år barnet 

fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Barn, 

vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledig-

hetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder er-

bjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 

veckan. Det är varje kommun som beslutar hur dessa timmar ska 

fördelas under veckan. 

2019 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att vistelsetiderna 

i förskolan för dessa barn är kl 08.00 – 11.00 eller kl 13:00 – 16:00. 

Bakgrunden till beslutet var det ekonomiska läget inom kommunen 

och förvaltningen. 

Skolverket (2022) kom nyligen ut med en rapport om pandemins 

konsekvenser för förskolan. Den visar att den ökade frånvaron hos 
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barn under pandemin har hämmat barnens språkutveckling. Det är 

därför av vikt att barnens närvaro ökar i förskolan. 

Att ge vårdnadshavare möjlighet att, i samråd med rektor, besluta 

om vistelsetiden ska vara tre timmar per dag eller 15 timmar per 

vecka, skulle kunna öka barnens närvaro i förskolan. 

Förslag till ändring i Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem: 

Barn till arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre 

syskon har rätt till förskola 3 timmar per dag, eller 15 timmar per 

vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Allmän förskola innebär alla barn från höstterminen det år de fyller 3 

år, till och med vårterminen det år de fyller 6 år, har rätt till avgiftsfri 

förskola 525 timmar per läsår. Det motsvarar 3 timmar per dag, eller 

15 timmar per vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Förskolan och fritidshemmet har rätt att stänga verksamheten fem 

dagar per år för planerings- och kompetensutvecklingsdagar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 157 KS 281/2022-043 

Begäran om extra medel för ökade lokalkostnader 
inom grundskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för etab-

lering och avetablering av modul vid Gäddgårdsskolan/ 

Nybyholmskolan för 600 tkr. Finansieringen sker via 

kommunstyrelsen oförutsett 2022. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för hyra 

av modul vid Gäddgårdsskolan för år 2022 med 200 tkr. 

Finansieringen sker via kommunstyrelsen oförutsett 2022. 

3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om extra medel för 

ökade hyreskostnader från och med 2023 avslås och eventuellt 

ytterligare medel får hanteras i Strategisk och ekonomisk plan 

2023–2025. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut i juni 2022 begärt extra 

medel för ökade lokalkostnader inom grundskolan. 

Tidigare i år har nämnden av kommunstyrelsen fått medel för ökade 

lokalkostnader i samband med flytt av särskolan till Engelbrekts-

skolan för år 2022. Nu vill nämnden ha motsvarande medel för helår 

även efter 2022, 1 390 tkr. Nämnden vill även få utökad ekonomisk 

ram för modulbyggnad vid Gäddgårdsskolan med 64 500 kronor per 

månad. Dessutom vill nämnden ha medel för avetablering av en 

modul vid Gäddgårdskolan och etablering av densamma på Nyby-

holmsskolan. 

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar. Ytterligare 

lokaler för undervisning behövs för att klara behovet fram till dess 

att ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan är klar.  

Nybyholmsskolan behöver mer lokaler för att säkerställa en god lär- 

och arbetsmiljö för elever och medarbetare. En skolmodul behöver 

därför etableras för att tillskapa fler lokaler på skolan. Avetablering 

och etablering av modulen beräknas kosta 600 tkr. 
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Den ekonomiska ramen för år 2023 beslutas av kommunfullmäktige i 

november 2022 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. Even-

tuella ytterligare medel från 2023 får hanteras i beslutet om Stra-

tegisk ekonomisk plan. Om barn- och utbildningsnämnden ska få 

extra medel för hyreskostnader 2022 och etableringskostnader så kan 

kommunstyrelsen finansiera detta genom disposition av kommun-

styrelsens oförutsedda medel 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 158 KS 80/2022-109 

Försäljning av inventarier och material i lokalerna på 
Vasagymnasiet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Socialförvaltningen och Arboga Kommunalteknik AB får ta 

över de inventarier de ser behov av.  

2. Om inventarier ska säljas utanför Arboga kommuns förvalt-

ningar och helägda bolag ska en värdering göras och 

redovisas under kommunstyrelsens finans. 

3. Övertagande och värdering samordnas av teknisk chef. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran att av-

yttra inventarier och material i svetslokalerna på Vasagymnasiet.  

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla 

industriprogrammet med svetsutgång på Vasagymnasiet med an-

ledning av för få sökanden till programmet. Tidigare hade även 

beslut fattats om att avveckla CNC-utgången på samma program. De 

sista eleverna på industriprogrammet på Vasagymnasiet avslutade 

sina studier våren 2020.  Hösten 2020 genomfördes en utbildning för 

vuxna i CNC i lokalerna men därefter har lokalerna inte nyttjats. 

All försäljning av kommunens tillgångar bokförs under kommun-

styrelsen finans.  

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2022 att Innan avyttring av 

inventarier och material sker remittera förslaget till socialnämnden 

och Arboga Kommunalteknik AB för utredning av möjligheten att 

använda dessa vid arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildningen 

eller i annan verksamhet 

Socialnämnden beslutade den 15 juni 2022 som svar på remissen att 

de är intresserade av att köpa vissa inventarier och material till ett 

skäligt pris men inte ta över själva utbildningen.  

Från Arboga Kommunalteknik AB finns också ett intresse av att köpa 

vissa inventarier. 
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de inventarier som social-

förvaltningen och Arboga Kommunalteknik AB ser behov av får tas 

över.  

Om inventarier ska säljas utanför Arboga kommuns förvaltningar 

och helägda bolag ska en värdering göras och bokföring ske under 

kommunstyrelsen finans. 

Övertagandet och värdering samordnas av teknisk chef. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialförvaltningen 
Arboga Kommunalteknik AB 
Teknisk chef 
Ekonomienehten 
Akten  
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§ 159 KS 328/2022-003 

Förbundsordning VMMF, revidering utifrån ny 
lagstiftning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Myndig-

hetsförbund godkänns under förutsättning att den godkänns 

även av Kungsörs kommun. 

2. Förbundsordningen träder i kraft den 1 november 2022. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs 

av kommunfullmäktige den 25 november 2010, § 7, i samband med 

bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen 

gjordes i kommunfullmäktige den 10 september 2020, § 105. 

Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 

avser förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 160 KS 336/2022-041 

Taxa för verksamheten gällande tobak och liknade 
produkter samt tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter samt 

lag om tobaksfria nikotinprodukter godkänns och gäller från 

den 1 december 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tagit fram förslag till 

taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter, 

revideringen avser avgifter för prövning. 

I förslaget görs ett tillägg med taxa för en ny lag inom tobaksområdet 

som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Timavgiften för tillsyn av to-

bak och liknande produkter för år 2022 är fastställd till 1 080 kronor 

och bedömningen är att samma timavgift bör gälla för tillsyn enligt 

den nya lagen tobaksfria nikotinprodukter. 

Giltighetsdatumet justeras till 1 december för att synkronisera med 

beslutsgången i Kungsörs kommun. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 161 KS 192/2021-007 

Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar godkänns som 

kommunstyrelsens svar. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 

avseende kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår 

i revisionsplanen för år 2021.  

Kommunrevisionen emotser svar från kommunstyrelsen senast 2022-

08-31 för att svaret ska ligga till grund för ansvarsprövningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har begärt förlängd svarstid till den 

30 september 2022. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma hur mogen kom-

munen är inom viktiga områden för att säkerställa ett tillräckligt 

informationssäkerhetsarbete. Revisorernas sammanfattande 

bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte är 

tillräckligt mogen i sitt informationssäkerhetsarbete eftersom det 

saknas ett flertal av de aktiviteter som rekommenderas av MSB för 

att arbetet ska vara systematiskt och riskbaserat.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar framgår med kursiv text. 

Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. 

Informationssäkerhetsfrågorna är av stor vikt och att åtgärder behöver 

vidtas för att åstadkomma ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. De 

rekommendationer som MSB har presenterat kommer att vara en av 

utgångspunkterna för vårt utvecklingsarbete. 

Ansvar behöver tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner 

som får i uppdrag att påbörja ett mer strategiskt arbete. Arbetet bör 

utgå från en nulägesanalys som presenteras för kommunstyrelsen 

som därefter kan besluta om prioritering, tilldelning av resurser samt 

krav på åtgärder. Vi rekommenderar att kommunen tar stöd i de 
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rekommendationer och metodstöd som MSB erbjuder kostnadsfritt 

för att verksamheter ska etablera ett systematiskt och riskbaserat 

informationssäkerhetsarbete.  

Rekrytering av en digitaliseringssamordnare ska göras under hösten 2022. 

Tjänsten kommer att placeras på kommunstyrelseförvaltningen för att 

arbeta kommunövergripande med bland annat informationssäkerhet. 

Policy för informationssäkerhet tas fram under hösten 2022. Efter beslut om 

policy för informationssäkerhet ska rutin gällande informationssäkerhet för 

systemförvaltare, medarbetare och elever arbetas fram. 

Nano Learning om informationssäkerhet planeras under 2022/2023. 

Informationssäkerhet kommer att vara en del i den utbildning för för-

troendevalda som kommer att genomföras under kommande mandatperiod. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunrevisionen 
Akten  
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§ 162 KS 190/2022-106 

Samverkansöverenskommelse barn och ungas hälsa 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Länsgemensam samverkansöverenskommelse barn och ungas 

hälsa antas. 

2. Överenskommelsen gäller under förutsättning att samtliga 

parter fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 

Den nya länsgemensamma överenskommelsen om samverkan för 

barn och ungas hälsa har behandlats av SRB (Strategisk regional 

beredning). SRB beslutade att rekommendera regionen och länets 

kommuner att anta överenskommelsen och ställde sig också bakom 

att huvudmännen börjar arbeta i enlighet med överenskommelsen 

från och med 2022-09-05. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har yttrat sig 

över förslaget till överenskommelse och deras yttranden har sam-

manställts som Arboga kommuns yttrande. De synpunkter som 

framfördes har beaktats i den nu framlagda överenskommelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 163 KS 78/2021-101 

Svar på medborgarförslag om att det saknas 
skateboardpark i Arboga 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till att 

förslaget omfattas av pågående utredning avseende omfat-

tning och lokalisering av spontanidrottsplats/ skatepark/ 

multisportarena. 

Sammanfattning 

Emma Pattersson med flera har kommit in med ett medborgarförslag 
om att bygga en skateboardpark i Arboga. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11, § 3, att överlämna med-

borgarförslaget till fritids- och kulturnämnden för besvarande. 

Anläggningsansvaret har därefter överförts till kommunstyrelsen 

och medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-03, § 65, att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att samordna en utredning avseende 

omfattning och lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/ 

multisportarena. 

Medborgarförslaget kan anses besvarat då medborgarens förslag 

omfattas av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar förslagsställaren och 

framför att en skatepark i eller i anslutning till tätorten är önskvärt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Meddelande till kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 45 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 164 KS 329/2021-101 

Svar på medborgarförslag om att bygga en skatepark i 
den norra delen av Arboga 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till att 

förslaget omfattas av pågående utredning avseende omfat-

tning och lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/ 

multisportarena. 

Sammanfattning 

Emil Molin har kommit in med ett medborgarförslag om att bygga 

en skatepark/skateboardbana i den norra delen av Arboga. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-26, § 82, att överlämna med-

borgarförslag till fritids- och kulturnämnden för besvarande. 

Anläggningsansvaret har därefter överförts till kommunstyrelsen 

och medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-03, § 65, att kommun-

styrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en utredning 

avseende omfattning och lokalisering av spontanidrottsplats/ 

skatepark/multisportarena. 

Medborgarförslaget kan anses besvarat då medborgarens förslag 

omfattas av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Meddelande till kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 46 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 165 KS 343/2021-101 

Svar på medborgarförslag om en skatepark i Arboga 
för att umgås och träffa andra människor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till att 

förslaget omfattas av pågående utredning avseende omfat-

tning och lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/ 

multisportarena. 

Sammanfattning 

Wilma Jansson har kommit in med ett medborgarförslag om att 

bygga en skatepark i Arboga. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-26, § 83, att överlämna 

medborgarförslaget till fritids- och kulturnämnden för besvarande. 

Anläggningsansvaret har därefter överförts till kommunstyrelsen 

och medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-03, § 65, att kommun-

styrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en utredning 

avseende omfattning och lokalisering av spontanidrottsplats/ 

skatepark/multisportarena. 

Medborgarförslaget kan anses besvarat då medborgarens förslag 

omfattas av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Meddelande till kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 47 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 166 KS 344/2021-101 

Svar på medborgarförslag med önskemål om 
skatepark 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till att 

förslaget omfattas av pågående utredning avseende omfat-

tning och lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/ 

multisportarena. 

Sammanfattning 

Neo-Texas Jansson har kommit in med ett medborgarförslag den 11 

augusti 2021 om ett önskemål om en skatepark. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-26, § 84, att överlämna 

medborgarförslaget till fritids- och kulturnämnden för besvarande. 

Anläggningsansvaret har därefter överförts till kommunstyrelsen 

och medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-03, § 65, att kommun-

styrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en utredning 

avseende omfattning och lokalisering av spontanidrottsplats/ 

skatepark/multisportarena. 

Medborgarförslaget kan anses besvarat då medborgarens förslag 

omfattas av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Meddelande till kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 48 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 167 KS 364/2021-101 

Svar på medborgarförslag-Trixpark för alla kickbikes, 
cyklar och rullskridskor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till att 

förslaget omfattas av pågående utredning avseende omfat-

tning och lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/ 

multisportarena. 

Sammanfattning 

Fredrik Neuman har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande 

av trixpark i betong för kickbikes, skateboard, cyklar och 

rullskridskor på Ladubacksgärdet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14, § 99, att överlämna 

medborgarförslaget till fritids- och kulturnämnden för besvarande. 

Anläggningsansvaret har därefter överförts till kommunstyrelsen 

och medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-03, § 65, att kommun-

styrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en utredning 

avseende omfattning och lokalisering av spontanidrottsplats/ 

skatepark/multisportarena. 

Medborgarförslaget kan anses besvarat då medborgarens förslag 

omfattas av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Meddelande till kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 49 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 168 KS 77/2022-009 

Uppdrag från kommunstyrelsen som inte är 
återrapporterade 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återrapporteringen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer genomförde 2019 granskning av kommun-

styrelsens system för styrning, uppföljning och kontroll, sk upp-

siktsplikt över kommunens nämnder. 

Granskningen resulterade i att en dokumenterad rutin för återrap-

portering av ej avslutade uppdrag är införd i förvaltningens ärende-

kalender och redovisas för kommunstyrelsen en gång per år.           

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom alla beslut som kom-

munstyrelsen tagit sedan 2010 fram till idag och sammanställt alla 

uppdrag som ännu inte är återrapporterade. 

Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom uppdragen och 

kommenterat uppdragens status. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 50 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 169 KS 331/2022-006 

Sammanträdesplan 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2023 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2023 godkänns. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommun-

styrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. 

Kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka och totalt sju 

gånger under året. 

Ledningsdialoger och budgetberedningar finns inlagda i planen 

liksom beredningstisdagar med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

28-29 mars kombineras kommunstyrelsens sammanträde med 

utbildning/information. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 51 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 170 KS 220/2022-013 

Statistik för Arboga 2022, 1:a halvåret 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram statistik över befolk-

ningsförändringar med mera för Arboga för 1:a halvåret 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 52 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 171 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade motioner 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion om möjligt beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta 

och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 20 oktober finns en motion som inte beretts färdigt 

inom ett år efter att den väckts. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 53 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 172 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007 har den 

som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka ärenden 

genom medborgarförslag i kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska medborgarför-

slag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller 

annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall 

underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att hand-

lägga ärendet. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska 

detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till full-

mäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgar-

förslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträde i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 20 oktober finns det sex medborgarförslag som inte 

kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för besvarande. 

Svaren meddelas kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 54 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 173 KS 24/2022-002 

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

Tilldelningsbeslut – ramavtal 

Ventilationsarbeten och OVK 
F3 KD 

2022-06-29 

2022-07-14 

2022-07-20 

2022-07-29 

290/2022 

Anställning av ekonomichef D3 KD 2022-08-10 24/2022 

Representant 2022 samt 

bemyndigande, Hjälmare-

landskapets lövskogar 

B11 KSO 2022-08-26 282/2022 

Svar på remiss om länsstyrelsens 

plan för storskalig utrymning 
B9 KC 2022-08-31 293/2022 

Avstår från yttrande; Remiss av 

SOU 2021:62 Användning av e-

legitimation i tjänsten i offentlig 

förvaltning. 

B9 KC 2022-09-02 83/2022 

Försök med ordningsvakter i 

Arboga 
B11 KSO 2022-09-08 338/2022 

Delegater 
KSO – kommunstyrelsens ordförande 
KD – kommundirektör 
KC - kanslichef 
 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 55 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 174 KS 23/2022-009 

Meddelande till kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

246/ 

2022 

Granskning av styrning 

och ledning av 

informationssäkerhet. 

2022-05-27 In Revisorerna i Västra 

Mälardalens Kom-

munalförbund 

  Protokoll, direktionen 

för Räddningstjänsten 

Mälardalen 2022-06-08. 

2022-06-15 In 
Räddningstjänsten 

Mälardalen 

  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Överförmyndar-

nämnd 2022-06-14. 

2022-06-17 In Västra Mälardalens 

Överförmyndar-

nämnd 

  Protokoll, Gemensam 

Hjälpmedelsnämnd       

2022-06-10. 

2022-06-22 In Region 

Västmanland 

  Protokoll, Strategisk 

Regional beredning 

2022-06-17. 

2022-06-23 In Region 

Västmanland 

  Protokoll, Mälarenergi 

Elnät ABs extra bolags-

stämma 2022-06-16. 

2022-06-23 In Mälarenergi Elnät 

AB 

  Remiss av betänkandet 

Nästa Steg – Ökad 

kvalitet och jämlikhet i 

vård och omsorg för 

äldre personer. 

2022-07-12 In Socialdepartementet 



  
PROTOKOLL 56 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  Protokoll, Västmanlands 

Tolkservice årsstämma 

2022-05-20. 

2022-07-13 In Västmanlands 

Tolkservice 

262/ 

2022 

Förbundsavgift år 2023 

till Sveriges Kommuner 

och Regioner. 

2022-06-10 In Sveriges Kommuner 

och Regioner 

153/ 

2022 

Beslut angående Tillsyn 

av Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd. 

2022-06-30 In Länsstyrelsen 

Stockholm 

119/ 

2022 

Befolkningsprognos och 

delområdesprognos för 

Arboga kommun 2022-

2035. 

2022-07-25 Upp   

146/ 

2022 

Brev från Ukrainare som 

bor i Arboga med 

önskemål om svenska-

lektioner på Sfi. 

2022-09-13 In Ukrainare i Arboga 

347/ 

2022 

Information om läns- 

och kommuntal för mot-

tagande och bosättning 

av nyanlända samt an-

delstal för ensamkom-

mande barn och unga. 

2022-09-19 In Länsstyrelsen i 

Västmanland 

  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Överförmyndar-

nämnd 2022-08-18. 

2022-08-19 In Västra Mälardalens 

Överförmyndar-

nämnd 

  Delårsrapport från 

Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd. 

2022-08-23 In Västra Mälardalens 

Överförmyndar-

nämnd 

  Protokoll, Strategisk och 

Regional Beredning 

2022-09-02. 

2022-09-13 In Region 

Västmanland 



  
PROTOKOLL 57 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Överförmyndar-

nämnd 2022-09-13. 

2022-09-15 In Västra Mälardalens 

Överförmyndar-

nämnd 

  Ny tillsynsvägledning 

om hälsoskydd i skola 

och förskola, med fokus 

på städning. 

2022-09-19 In Folkhälsomyndig-

heten, Hälsoskydd 

  Skrivelse om vindkraft. 2022-09-19 In Föreningen Svenskt 

Landskapsskydd 

  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 58 (58) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 175 KS 26/2022-102 

Kompletteringsval, ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt i Tillgänglighetsrådet (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kjell Wendin (KD) utses till ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

2. Kjell Wendin (KD) utses till ersättare i Tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 

Jonas Stenzelius (KD), ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

och ersättare i Tillgänglighetsrådet, har avlidit. 

__________ 
 
Skickas till: 
Tillgänglighetsrådet 
Akten 


