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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 2 KS 424/2022-042 

Årsredovisning 2022, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Årsredovisning för kommunstyrelsen år 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Årets 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 mandatperiod 2023-2026 

• Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund 

• Implementering av beslutsstödsystem 

• Nulägesanalys av verksamheterna utifrån 2021 års utfall 

• Ceremoni för nya svenska medborgare i samband med 

nationaldagen 

• Samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen för att 

minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga 

• Förberedelse och genomförande av allmänna val 11 september 

• Chefoskopet, översyn av chefers organisatoriska förutsättningar 

• Nytt system för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

• Firande av 25-års jubilarer 
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• Friskvårdsbidrag via hälsoportal 

• Digitalisering av anställningsprocessen 

• Företagsbesök och morgonsoffor 

• Ökning av turist- och besöksnäring 

• Flera evenemang har genomfört, t ex Medeltidsdagar och Jul i 

Arboga 

• Intensifiering av arbetet med att ta fram attraktiva tomter för 

bostäder och etableringsmark 

• Exploatering av handelsplats Sätra Nordväst 

• Digitalisering av detaljplaner 

• Medborgardialog om nytt elnät i Arboga 

• Spara på elen - tillsammans hjälps vi åt 

Måluppfyllelse  

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer 

att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styr-

modellen finns mätningar där syftet är att kunna följa mätningens 

resultat över tid för att se om utvecklingen går åt rätt håll. I årsredo-

visning för 2022 avseende mål 1-13 är 12 mål helt eller delvis upp-

fyllda. Mål 14 är en samlad bedömning om verksamheten är ända-

målsenlig och kostnadseffektiv utifrån måluppfyllelsen på de 13 

andra målen. 

Ekonomi 

Utfallet för kommunstyrelsen är ett överskott jämfört med budget på 

totalt 1 937 tkr. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster, 

intäkter för fiber, lägre avgifter än budgeterat till VMKF, lägre kost-

nader för bostadsanpassning och kollektivtrafik. Redovisade under-

skott finns för konsulter och utredningar, fastigheter, licenser och 

fackliga kostnader. Helårsutfallet är förbättrat med 937 tkr jämfört 

med helårsprognosen i den senaste ekonomirapporten som presen-

terades på KS per oktober månad. 

Investeringarna visar i helårsutfall en nettoutgift på 49 555 tkr jäm-

fört med budgeterade 85 828 tkr, vilket innebär en avvikelse mot 

budget på 36 273 tkr. Orsaker till överskottet är i huvudsak tidsför-

skjutningar i genomförande inom fiber, exploatering och Storgatan 

samt få utgifter för markförvärv. 
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Framtid 

Pandemin och följder av Rysslands invasion av Ukraina har påverkat 

många verksamheter och kommunen har stått inför stora påfrest-

ningar. 

Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat 

åren 2020–2022 men med ekonomisk mer ansträngd situation på 

sikt.  Framåt ökar behoven av välfärdstjänster. Befolkningsföränd-

ringen är en av de stora utmaningarna, utvecklingen som pågår 

fortsätter de kommande åren. Utvecklingen innebär att kostnaderna 

för demografin ökar snabbare än intäkterna, och det behövs ett ökat 

fokus på effektivisering och omprioriteringar. I likhet med kommun-

sektorn 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 förutsätt-

ningarna. Prisökningar, räntehöjningar och ökade pensionskostnader 

innebär att betydande åtgärder måste vidtas om inte ytterligare stat-

liga bidrag tillförs. 

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor 

utmaning för kommunen som organisation. Konkurrensen om ar-

betskraften 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:  
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 3 KS 55/2023-042 

Kompletteringsbudget 2023, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen beviljas kompletteringsbudget år 2023 med 

20 731 tkr avseende investeringar som inte är slutförda under 

år 2022. 

Sammanfattning 

Nämnderna och styrelsen kan begära en kompletteringsbudget för 

investeringar som inte slutförts under 2022. Detta medges endast för 

de investeringar som inte hunnit slutföras under 2022. Syftet är att få 

en politisk påsyn om överföring av medel ska ske.  

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2022 och inte genomförs 

2023 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kom-

mande års Strategisk och ekonomisk plan. 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2022 på totalt       

36 273 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 20 731 tkr förs över till 

2023.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 4 KS 432/2021-003 

Kommunstyrelsens interna kontroll, uppföljning 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll år 2022 

godkänns. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutföra de 

åtgärder som beslutats för att minimera avvikelser i köptrohet 

till gällande avtal. Kommunstyrelseförvaltningen uppmanas 

vidtaga åtgärder för att förbättra arbetet med barnkonven-

tionen. Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till kom-

munstyrelsen i samband med delårsrapport 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, ett reglemente 

för intern kontroll. Enligt 8 § i detta reglemente ska det varje år upp-

rättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har under året arbetat med intern 

kontroll enligt ”Internkontrollplan 2022” som antagits av kommun-

styrelsen.  

Följande sex områden har kontrollerats: 

• Inköp, köptrohet utifrån tecknade avtal 

• Offentlighetsprincipen, posthantering och registrering 

• Delegation 

• GDPR 

• Kontinuitetshantering  

• Barnkonventionen 

Den interna kontrollplanen för år 2022 har följts, samtliga kontroller 

har återrapporterats och mindre avvikelser har konstaterats, förutom 

inom två områden. Områden med avvikelser är inköp, köptrohet 

utifrån tecknade avtal samt arbetet med barnkonventionen. 

__________ 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 5 KS 179/2022-041 

Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025, 
kommunstyrelsens resursfördelning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förelås besluta 

1. Kommunstyrelsens Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 

resursfördelning godkänns. 

Deltar inte i beslutet 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S) och Lena Viborg (S). 

Sammanfattning 

Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat 

åren 2020–2022 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. 

Framåt ökar behoven av välfärdstjänster. Befolkningsförändringen är 

en av de stora utmaningarna, utvecklingen som pågår fortsätter de 

kommande åren. Utvecklingen innebär att kostnaderna för demo-

grafin 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.  

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor 

utmaning för kommunen som organisation. För att trygga kompetens-

försörjningen 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. Viktigt i nuläge och framtid för 

styrelsen är också samverkan, digitalisering, resursfördelning, 

näringslivsfrågor, besöksnäring och kommunikation.  

När kommunfullmäktige i november 2022 beslutade om nämndernas 

och styrelsens ekonomiska ramar för år 2023 krävdes effektiviserin-

gar och besparingar i verksamheten för att få ett resultat större än 

noll. Kommunstyrelsen (inklusive kommunfullmäktige och överför-

myndaren) har erhållit en ram år 2023 uppgående till 148 869 tkr. 
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Styrelsen har fått en uppräkning i ramen för pensionskostnader för 

AKTAB, VMKF och VMMF samt Tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Styrelsen har även fått en riktad ramjustering nedåt baserat på 2,14 

procent av nettobudgeten. Denna justering motsvarar 1,7 miljoner 

kronor exklusive driftbidrag AKTAB plus ytterligare 0,7 miljoner 

kronor för detta driftbidrag. För att få en ekonomi i balans behövs ett 

antal åtgärder. Dels för att täcka ökade kostnader, dels åtgärder till 

den riktade ramjusteringen.  

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar för investerings-

områden till kommunstyrelsen. Dessa finns sedan i specificerade i 

investeringsprojekt uppgående till 43 000 tkr för år 2023. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 6 KS 450/2022-049 

Finanspolicy, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta 

1. Finanspolicyn för kommunen och dess majoritetsägda bolag 

godkänns och gäller från och med 2023-04-01 

2. Nuvarande finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 

2020-03-19, §35, upphör att gälla 2023-03-31.  

Sammanfattning 

Nuvarande finanspolicy är från 2020. Förändringar har skett på finans-

marknaden sedan dess och även de finansiella behoven ser annorlunda 

ut, varför behov av revidering av finanspolicyn föreligger. 

Finanspolicyn anger de övergripande principerna för finansverksam-

heten i kommunkoncernen. Finanspolicyn ska utgöra ett ramverk med 

övergripande målsättningar, ansvarsfördelning, riskdefinitioner, 

limiter och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige. 

Med kommunkoncernen (kommunen) avses Arboga kommun och 

dess majoritetsägda bolag (bolagen).  

Policyn bör även vara vägledande för finansverksamheten inom 

kommunens förvaltade stiftelser. För hantering av kommunens 

samförvaltade stiftelser finns det separata placeringsriktlinjer.  

Kommunen har inte avsatta medel för att täcka hela pensions-

åtagandet. Dessa medel ska hanteras i enlighet med denna policy så 

att medel finns tillgängliga för utbetalning av pensioner.  

Vägledande för den finansiella hanteringen är kommunens riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning samt de fastställda finansiella målen. 

Syftet med finanspolicyn är att 

• fastställa riktlinjer för finansverksamheten inom kommunen 

• ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat 

• identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för 

och hur riskerna ska hanteras 
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• ange på vilket sätt rapportering, uppföljning och kontroll ska 

utformas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 7 KS 105/2022-001 

Uppdrag att utreda framtida omfattning och uppdrag 
för fritids- och kulturförvaltningens verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 

Sammanfattning 

Sedan 2015 har fritids- och kulturförvaltningens verksamhet min-

skats i och med att verksamheter och personalresurser flyttats till 

annan enhet alternativt tagits bort. Det har även dessförinnan min-

skats ner på personal genom att till exempel folkhälsofrågor flyttats 

till kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningens och nämndens 

uppdrag och omfattning har ytterligare reducerats genom beslut att 

överföra anläggningsansvaret till bolagen. Sedan sommaren 2021 

består den centrala administrationen på förvaltningen av tre tjänster 

(1,0 förvaltningschef, 0,50 nämndsekreterare, 0,50 utvecklare och    

1,0 föreningskonsulent).  

I mars 2022 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda 

framtida uppdrag och omfattning för fritids- och kulturförvalt-

ningens verksamheter. Uppdraget återrapporterades till kom-

munstyrelsen i september 2022. Den bestod av en utförlig rapport 

från en extern utredare.  

Rapporten pekar på att fritids- och kulturförvaltningen är sårbar i sin 

litenhet. En liten förvaltningsledning skapar en sårbarhet vad gäller 

att säkra rutiner och lagstadgade uppgifter som åligger en nämnd. 

Vidare har en liten verksamhet små möjligheter att arbeta med ut-

veckling och stärka samarbetet med andra viktiga aktörer. I rap-

porten presenteras fyra scenarier för tänkbara inriktningar för 

Arboga kommun. I ärendet så förordade kommunstyrelseförvalt-

ningen, med bakgrund av den politiska inriktningen att nämnden 

ska vara kvar, det alternativ som bygger på att fritids- och kultur-

förvaltningens verksamheter organiseras tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen i en ny förvaltning.  
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Utifrån rapporten beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirek-

tören i uppdrag att tillsammans med skolchef, fritids- och kulturchef 

och övriga berörda att fortsätta utreda med inriktningen mot att 

bilda en ny förvaltning eller en stabil förvaltningsorganisation för 

fritids- och kulturverksamheterna.   

Arbetsgruppen har sedan de fick uppdraget vägt fördelar och nack-

delar med olika alternativa lösningar och även använt kommunled-

ningsgruppen som styrgrupp. Detta arbete, tillsammans med 

tidigare nämnda utredning, har resulterat i ett förslag utifrån ett 

verksamhets- och förvaltningsperspektiv till en stabil förvaltnings-

organisation. Förslaget innebär en kombination av den tidigare 

utredningens olika scenarier.    

Parallellt med utredningen av fritid och kultur har under år 2022 har 

koncernen genomfört Chefoskopet (kartläggning av chefers 

organisatoriska förutsättningar). I ett ställningstagande november 

2022 från politik och kommunledningsgrupp finns uppdrag till 

kommundirektör och Vd:ar att ta fram åtgärder för att öka chefs-

stödet. Detta har arbetsgruppen vägt in i nedanstående förslag.  

Barnkonsekvensanalys  

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns 

rättigheter. 

Arbetsgruppens förslag  

• Fritids- och kulturförvaltningens administration och ledning 

(tre tjänster) flyttas till kommunstyrelseförvaltningen som ett 

led i att samordna och minska sårbarheten och öka det ad-

ministrativa stödet till nämnder och förvaltningar. Dessa tre 

tjänster samordnas med kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet.   

• Under november-december 2022 har kommundirektören sam-

verkat med de fackliga om en organisationsförändring inom 

kommunstyrelseförvaltningen. Nuvarande kommunikations-

enhet med två personer kommer att från och med 1 maj 2023 

ingå i nuvarande kanslienhet på kommunstyrelseförvaltningen.  
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• Biblioteket, inklusive sitt uppdrag som medborgarkontor, blir 

en del av kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

• Ekbacksbadet organiseras under kommunstyrelseförvalt-

ningens kanslienhet under tiden som utredning kring drift i 

egen regi eller på entreprenad pågår (Uppdrag till kommun-

styrelsen i Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025).  

• Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet får ansvaret för 

att bereda och samordna de ärenden som ska beslutas av 

fritids- och kulturnämnden.  

• Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet får genom ovan-

stående punkter ett utökat uppdrag. Enheten heter 

Administrativ enhet (eller Staben) från och med den 1 maj 

2023. Den nya enheten arbetar med ledning, styrning och 

verksamhetsstöd, digitalisering, kommunikation, medborgar-

service och administration. Enheten ansvarar även för över-

gripande fritids- och kulturfrågor, bibliotek och Ekbacksbadet. 

Nuvarande kanslichef har aviserat om pensionsavgång den  

30 april. I samband med överflyttningen omvandlas tjänsten 

som förvaltningschef på fritid och kultur till en utredartjänst. 

• Föreningsstödet och de strategiska frågorna kommer under 

kommunstyrelseförvaltningens ansvar liksom biblioteket med 

sitt uppdrag som medborgarkontor. En konsekvens blir också 

att de för kommunen viktiga frågorna turism, samhälls-

planering och näringsliv får en direkt koppling till demokrati, 

bildning, civilsamhället och stödet till föreningar. 

• Ungdomsenheten, med kulturskolan och fritidsverksamhet 

för barn och ungdomar i åldern tio år och äldre efter skoltid, 

föreslås bli en enhet under barn- och utbildningsförvalt-

ningens verksamhetsområde Grundskola. Ungdomsenheten 

har redan idag ett utvecklat samarbete och samverkan med 

verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.  

• Arbetsgruppen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 

den ekonomiska ramen för Ungdomsenheten, som en del av 

barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram. 

• Arbetsgruppen föreslår att kommundirektören får utrednings-

uppdrag att fortsätta utreda administrationen för att uppnå 

ytterligare samordning samt stärka och minska sårbarheten i 

det administrativa stödet. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturförvaltningen upphör som egen förvaltning 

från och med den 1 maj 2023.  

2. Fritids- och kulturförvaltningens Ungdomsenhet överförs till 

barn- och utbildningsförvaltningen. Övriga enheter överförs 

till kommunstyrelseförvaltningen.  

3. Kommunfullmäktige beslutar om den ekonomiska ramen för 

Ungdomsenheten, som en del av barn- och utbildnings-

nämndens ekonomiska ram.  

4. Fritids- och kulturnämnden fortsätter sitt uppdrag och 

nämnden samordnas från kommunstyrelseförvaltningen.  

5. Kommundirektören får utredningsuppdrag att fortsätta 

utreda administrationen för att uppnå ytterligare samordning 

samt minska sårbarheten och stärka det administrativa stödet. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut från arbetsutskottet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 8 KS 435/2022-003 

Reglementen för kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder, krisled-

ningsnämnd samt gemensamma arbetsformer antas att gälla 

från och med 2023-04-01 samtidigt upphör nu gällande reg-

lemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder, krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer att gälla. 

Sammanfattning 

Reglementen för kommunstyrelsen, övriga nämnder, krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer har reviderats genom att 

språket på moderniserats på några punkter samt att  

• Kommunens kostverksamhet strukits eftersom verksamheten 

nu bedrivs i Arboga Kommunalteknik AB 

• Möjligheten för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om 

förbud om att vistas på platser där det finns en påtaglig risk 

för trängsel enligt begränsningsförordningen har strukits 

eftersom författningen har upphört. 

• § 21 om medborgarförslag kompletteras till att även gälla e-

förslag (som är under införande och kommer att ersätta med-

borgarförslag). 

• Ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkesvux, hög-

skoleutbildning och uppdragsutbildning flyttas till soical-

nämnden från barn- och utbildningsnämnden. 

• § 49 om utskott har förtydligats vad gäller val av utskottens 

presidium. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 9 KS 64/2023-003 

Reglemente för kommunens revisorer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente för kommunens revisorer godkänns och ersätter 

reglemente från den 24 september 2015, § 108. 

Sammanfattning 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är full-

mäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för 

granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 

nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till 

legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan 

synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. 

Granskningen kan också bidra till verksamhetsutveckling. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 10 KS 349/2020-004 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, 
revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta 

1. Aktuellt förslag till dokumenthanteringsplan godkänns och 

ersätter dokumenthanteringsplan senast reviderad den 27 

augusti 2019. 

Sammanfattning 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen som antogs av kom-

munstyrelsen den 27 augusti 2019, § 141 har reviderats. 

Enligt gällande arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 

24 september 2015, § 108, ska varje myndighet upprätta en plan som 

beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Kravet 

grundas på bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 

Dokumenthanteringsplanen kan ses som en lathund för vad som ska 

göras med information som hanteras av myndigheten – vad som ska 

bevaras, vad som ska gallras och efter hur lång tid gallring ska ske. 

Planen har kompletterats med det beslut som kommunstyrelsen tog 

den 10 november 2020, § 197 om att den inkomna handling som 

kommer in på papper gallras för att i stället spara det digitala av 

exemplaret av handlingen. 

Revidering har även gjorts i HR-avsnittet bland annat med anledning 

av digitala personalakter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 11 KS 215/2022-141 

Strategi för Hjälmarens utveckling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Gemensam övergripande strategi för utveckling av Hjälmaren 

antas.  

2. Kommunen ställer sig positiv till att fortsatt arbeta och skapa 

en gemensam samordningsfunktion för arbetet med strategin 

och Hjälmaren.   

Sammanfattning 

Under hösten 2021 har representanter från de kommuner, regioner, 

länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring Hjälmaren 

arbetat med att formulera en gemensam målbild för Hjälmaren.  

Ett utkast på den gemensamma strategin presenterades under våren 

2022. 

Under sommaren och tidig höst 2022 har samtliga organisationer 

haft möjlighet att skicka strategin på remiss till berörda instanser. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för en 

revidering av strategin. Under hösten 2022 har den kommun- och 

länsövergripande projektgruppen träffats och synkroniserat före-

slagna förändringar och en slutgiltig version av strategin tagits fram i 

december 2022. 

Syfte och mål 

Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer 

gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren 

inom landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. I strategin 

har en övergripande vision för Hjälmaren formulerats:  

• Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt hållbart sätt och 

dess ekologiska och kemiska status är god. Insatser inom landsbygds-

utveckling, friluftsliv, rekreation och besöksnäring samordnas och 

sker gemensamt över kommun- och länsgränser.  
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• Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och attraktiv med 

goda förutsättningar för boende, etablering och service. Det breda 

utbudet av upplevelser på och kring Hjälmaren gör att sjön är ett 

välkänt besöksmål både nationellt och internationellt. Det aktiva 

båtlivet på sjön knyter samman både människor och landskap kring 

Hjälmaren. 

Strategin består vidare av åtta olika teman: friluftsliv, besöksnäring, 

landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, 

vattennivå- och kvalité samt fiske. Under respektive tema har en 

framtidsbild och ett antal ställningstaganden formulerats. Dessa 

bidrar samtliga till att uppnå den övergripande visionen ovan. 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera berörda 

organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa förutsätt-

ningar för att organisationerna tillsammans och var för sig lång-

siktigt arbetar både strategiskt och operativt åt samma håll för att 

utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta sätt själva grunden i det 

fortsatta gemensamma arbetet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 12 KS 406/2022-530 

Planeringsprinciper, Kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län revideras. 

Bilaga 3 – Principer för planering och finansiering av kol-

lektivtrafik i Västmanlands län tillförs avtalet samt att avtalet i 

övrigt revideras med hänvisning till bilaga 3 i avtalets punkt 

3.3.  

2. Revideringen ska gälla från och med 1 januari 2024.  

Sammanfattning 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på 

förändrade principer för planering och finansiering av länets kol-

lektivtrafik. Bakgrunden är att det som följd av att kollektivtrafiken i 

Västmanland är ett delat ansvar mellan Regionen och länets kom-

muner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och utveckla 

tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län 

(Avtalet) som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och 

finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat: 

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional stom-

trafik och att utbudet inom stomstråken ska kunna skilja sig 

beroende av efterfrågan. 

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional 

stomtrafik. 

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta 

hänsyn till antal dimensionerande fordon med effekt att res-

pektive linje får en högre fast kostnad men lägre rörlig kostnad. 

• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar 

vilka parametrar som ska vara styrande vid planering. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, Akten  
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§ 13 KS 77/2023-422 

Uppdrag - Vattentjänstplan för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en vatten-

tjänstplan för Arboga kommun 

2. Finansiering av vattentjänstplan uppgående till cirka 250 tkr 

sker inom kommunstyrelsens ekonomiska ram 2023.  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 2022-06-22 om ändringar i lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. Lagändringen innebär i korthet följande:  

• När kommunen bedömer behovet av en allmän VA-anlägg-

ning ska hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose be-

hovet genom en godtagbar enskild anläggning för det aktuella 

området. 

• Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun 

senast 2024-01-01.  

Den 1 januari 2023 trädde den nya lagen i kraft. Det innebär att 

kommunerna under 2023 behöver ta fram, samråda, granska och 

besluta om en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska beslutas i 

kommunfullmäktige och dess aktualitet ska prövas under varje 

mandatperiod. Planen är inte bindande utan ska fungera som ett 

vägledande dokument.  

En vattentjänstplan ska innehålla en långsiktig planering för hur 

kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det 

vill säga vattenförsörjning och avlopp. Vattentjänstplanen ska även 

innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de all-

männa VA-anläggningarna ska fungera vid skyfall.  

En viktig utgångspunkt för vattentjänstplanen är kommunens över-

siktsplan som pekar ut planerad markanvändning. Vattentjänst-

planen ska vidare utgöra ett underlag till det rullande översikts-
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planearbetet i samband med framtagande av planeringsstrategi. 

Översiktsplan och vattentjänstplan bör framöver aktualiseras 

tillsammans under varje mandatperiod.  

Vattentjänstplanen bör tas fram gemensamt av kommun-

styrelseförvaltningen, Arboga Kommunalteknik AB och Arboga 

Vatten och Avlopp AB och fastställas av kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 14 KS 467/2022-214 

Uppdrag - Detaljplan för Brattberget, Fågelsjövägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för Brattberget, Fågelsjövägen. 

Sammanfattning 

Planområdet ligger vid Fågelsjövägen i de södra delarna av Bratt-

berget och utgörs av fastigheterna Strömsnäs 1:1, Brattberget 1:65 

samt 1:66.  

Området utgörs nästan uteslutande av ett skogsområde mellan 

bostadskvarter med småhus.  

Tidigare ställningstaganden  

Planområdet ligger inom zon C2. Översiktsplanens riktlinjer för för-

tätning inom zon C2 är att stadsmässig karaktär ska blandas med 

friliggande bebyggelse. Platsen är också utpekad som ett tätortsnära 

rekreationsområde. 

Området är planlagt för naturmark i detaljplan EII-2/1974. 

Förutsättningar  

Området påverkas inte av något riksintresse. 

Lämpliga dragningar av VA-ledningar kommer behöva utredas 

vidare i planarbetet tillsammans med de geotekniska förhållandena.  

I området är infrastrukturen väl utbyggd.  

Antalet nya bostäder som skapas beror på vilken typ av bebyggelse 

som möjliggörs i detaljplanen. I tidiga utformningsförslag finns 

möjlighet att skapa 14 nya småhustomter men i planarbetet bör även 

möjligheten att till exempel tillåta radhus och kedjehus utredas.  
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Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 

Området är utpekat i översiktsplanen som ett tätortsnära rekreations-

område men faller också inom ramen för förtätning inom tätorten. 

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning är att platsen är lämplig för en 

småskalig förtätning även om området även är utpekat för tätortsnära 

rekreationsområde.  

På de södra delarna av Brattberget finns ett flertal natursläpp mellan 

olika bostadsområden med gång- och cykelanslutningar. Dessa sam-

mankopplar området med naturområden och resterande Arboga. 

Det är därför av stor vikt att gång- och cykelanslutningarna inom och 

i anslutning till planområdet beaktas under planarbetet så att 

rekreationsmöjligheter inte försämras.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 15 KS 465/2022-214 

Uppdrag - Detaljplan för Södra Brattberget, etapp 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för Södra Brattberget, etapp 2. 

Sammanfattning 

Södra Brattberget, etapp 2, är en fortsättning på den första detalj-

planen för Södra Brattberget som vann laga kraft 2018. Området har 

sedan dess byggts ut och i dagsläget finns endast ett fåtal lediga 

tomter kvar.  

Planområdet består av naturmark och omfattar främst delar av fas-

tigheten Brattberget 1:65. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunens översiktsplan pekar ut Södra Brattberget som ett viktigt 

utvecklingsområde genom en förlängning av Brattberget. 

Det föreslagna området för utbyggnaden av Södra Brattberget etapp 2 

är planlagt i detaljplan EII-2/2018. Markens användning reglerad som 

Natur, allmän platsmark och område för öppen dagvattenhantering 

för fördröjning. Genomförandetiden för detaljplanen går ut den           

7 mars 2023. 

Förutsättningar  

Området påverkas inte av några riksintressen. 

I planarbetet kommer markförhållandena att behöva utredas.  

Dagvattenhanteringen i etapp två behöver undersökas.  

I samband med en planläggning av etapp två bedöms en ny 

naturvärdesinventering behöva genomföras för att undersöka 

förhållandena.  
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Infrastruktur i form av gata och fiber går att ansluta från etapp 1. VA 

och el kommer att behöva dras till området från andra anslutningar. 

Fjärrvärme finns ej. 

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 

Den första etappen av Södra Brattberget har visat sig vara ett popu-

lärt område och är nu nästan fullt utbyggt. Samhällsbyggnads-

enhetens bedömning är att etapp 2 är en lämplig fortsättning på 

bebyggelsen enligt översiktsplanens intentioner.  

Med en blandad bebyggelse i området med småhus, radhus och 

kedjehus kan kommunen fortsatt erbjuda boenden i attraktiva lägen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 16 KS 464/2022-214 

Uppdrag - Detaljplan för fastigheten Hjorten 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för fastigheten Hjorten 8. 

Sammanfattning 

Fastigheten Hjorten 8 ligger i stadsdelen Vasastaden längs med Vasa-

gatan och Tivoligatan i de östra delarna av Arboga tätort. Fastigheten 

är cirka 1 200 kvadratmeter och är i dagsläget obebyggd. Den utgörs 

av en gräsyta med några träd. 

Närområdet består till stor del av flerbostadshusbebyggelse med in-

slag av småhus. Stora delar av de kringliggande flerbostadshusen 

byggdes under 1940-talet när Vasastaden började byggas.  

Tidigare ställningstaganden  

Fastigheten ligger i zon C1, de delar av tätorten som ligger inom en 

kilometer från Stora Torget. Kollektivtrafiknära område med avsikt 

att förtätas ytterligare, huvudsakligen med inriktning på handel, fler-

bostadshus och kontor.  

Fastigheten har en gällande stadsplan från 1963, EII-6/1963, som till-

låter bostadsbebyggelse i tre våningar. Bebyggelsens utformning är 

hårt styrd med prickmark så att endast ett ”stjärnhus” är möjligt att 

byggas. 

Förutsättningar  

Fastigheten berörs inte av något riksintresse.  

Infrastrukturen är väl utbyggt i området. VA-ledningar, fiber och 

fjärrvärme finns i nära anslutning till fastigheten. Inom fastighetens 

norra del finns en ledningsrätt för fjärrvärme till fastigheten Hjorten 8.  

Utredningar för dagvattenhantering kan komma att behövas. 
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En planläggning av fastigheten beräknas kunna skapa sex till åtta 

nya lägenheter i flerbostadshus. 

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning  

Samhällsbyggnadsenheten är positiva till en planläggning av fastig-

heten Hjorten 8. Fastigheten ligger relativt centralt i Arboga och in-

frastrukturen är väl utbyggd i området.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 17 KS 463/2022-214 

Uppdrag - Detaljplan för fastigheten Eriksholm 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för fastigheten Eriksholm 1. 

Sammanfattning 

Fastigheten Eriksholm 1 ligger i Säbylund, ett småhusområde cirka 

1,6 kilometer norr om Arboga stadskärna. Fastigheten köptes av 

kommunen 2021 och är bebyggd med verksamhetslokaler som i 

dagsläget står tomma. Den omkringliggande bebyggelsen består av 

småhus i lantlig karaktär med stora tomter med inslag av natur 

mellan bebyggelsen. 

Fastigheten är knappt 6 000 kvadratmeter och har en avlång utform-

ning. Den angränsar till natur i sydvästlig till nordvästlig riktning, i 

öst angränsar den till befintlig bebyggelse.  

Tidigare ställningstaganden  

Kommunens översiktsplan har som inriktning att bland annat förtäta 

befintliga strukturer. Översiktsplanen pekar ut Norra Skogen, som 

Säbylund är en del av, som ett utvecklingsområde huvudsakligen för 

småhusbebyggelse. 

Fastigheten har en gällande detaljplan, EII-1/2008 som fick en plan-

ändring EII-1/2011. Detaljplanen möjliggjorde för stora delar av den 

bebyggelse som finns i området i dag. I planbeskrivningen framgår 

att intentionen var att behålla något av områdets lantliga karaktär i 

samband med utbyggnationen. I plankartan regleras därför bebyg-

gelsens utformning i form av tillåtna typer av fasadmaterial och 

färgsättning, att endast fristående småhus får byggas och att minsta 

tomtstorlek är 2 000 kvadratmeter.  

Förutsättningar  

Området berörs inte av några riksintressen. 
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En ny detaljplan som tillåter en tätare bebyggelse ställer andra krav 

på dagvattenhantering än den kringliggande småhusbebyggelsen. 

Hantering av dagvatten behöva utredas vidare i planarbetet.  

Fastigheten ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Fiber och 

VA finns utbyggt i området och området har goda gång- och cykel-

förbindelser till Arboga och Sätra.  

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning  

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning är att fastigheten Eriksholm 

1 är lämplig för fler typer av bostadsbebyggelse än vad den befintliga 

detaljplanen begränsar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 18 KS 462/2022-214 

Uppdrag - Detaljplan för kvarteret Guldsmeden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för kvarteret Guldsmeden. 

Sammanfattning 

Kvarteret Guldsmeden är centralt beläget i Arbogas stadskärna och 

ligger mellan Centrumleden och Nygatan.  

Stora delar av kvarteret är i dagsläget bebyggt med bostäder och till-

hörande garagelängor. Fastigheten Guldsmeden 26 består av en 

grusyta där det tidigare fanns en bensinmack. Syftet med en ny 

detaljplan är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på fastig-

heterna Guldsmeden 26 och 34. 

Kommunen äger fastigheten Guldsmeden 26, resterande fastigheter 

inom det tänkta bebyggelseområdet ägs av Byggnadsfirman Lund.  

Tidigare ställningstaganden  

Kommunens översiktsplan har som inriktning att bland annat förtäta 

befintliga strukturer, skapa fler flerbostadshus i centrala och attrak-

tiva lägen samt ge ny bebyggelse i stadskärnan en stadsmässig 

karaktär.   

Kvarteret är i dagsläget huvudsakligen planlagt för bostäder med 

tillhörande parkering, centrumändamål och bensinstationsändamål. 

De detaljplaner som gäller för kvarteret är EII-8/1971 och EII-19/1975. 

Kvarteret Guldsmeden finns utpekat i kommunens byggnadsord-

ning som en del av den funktionella staden som byggdes mellan åren 

1930–1980. Kommunens inriktning är att oförvanskad utformning av 

tidstypisk bebyggelse från den tidiga funktionalismen ska vidmakt-

hållas och att enstaka byggnader kan skyddas genom q-bestäm-

melser.  
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Förutsättningar  

Kvarteret Guldsmeden ligger inom riksintresset för kulturmiljö-

vården. Ny bebyggelse behöver utformas med hänsyn till den 

befintliga kulturmiljön. I övrigt berörs området inte av något 

riksintresse.  

Området ligger inom fornlämning Arboga stad vilket innebär att 

arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. 

Fastigheten Guldsmeden 26 är belastad av föroreningar från den 

tidigare bensinmacken. Sanering har genomförts till mindre känslig 

markanvändning (MKM). För bostadsbebyggelse brukar utgångs-

punkten vara att marken ska vara sanerad till känslig markanvänd-

ning (KM), fastigheten kan därför komma att behöva saneras 

ytterligare.  

Dagvattenutredning bedöms som nödvändig. En bullerutredning 

bedöms också nödvändig då planområdet angränsar till Centrum-

leden. 

Infrastrukturen är väl utbyggt i området. Fiber, fjärrvärme och VA 

finns i anslutning till kvarteret. Beroende på antalet nya bostäder kan 

en ny transformatorstation komma att krävas i närområdet. Goda 

gång- och cykelförbindelser finns till övriga stadsdelar.  

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning  

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning är att kvarteret är lämpligt 

för ytterligare bostadsbebyggelse. En planläggning av kvarteret är 

också i linje med översiktsplanens inriktning om att förtäta befintliga 

strukturer och skapa fler flerbostadshus i centrala och attraktiva 

lägen samt ge ny bebyggelse i stadskärnan en stadsmässig karaktär.   

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 19 KS 28/2023-308 

Nyttjande av allmän platsmark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 

1. Ansökan om undantag från tekniska nämndens arbetsutskotts 

beslut den 17 maj 2010, § 33, om att inte tillåta nyttjande av all-

män platsmark, godkänns för bilutställning vid arrangeman-

get Arboga Meet lördagen den 1 juli 2023. 

Sammanfattning 

Sleepy Town Cruisers ansöker om att få nyttja den västra delen av 

centrumparkeringen för bilutställningen i samband med arrange-

manget/cruisingen Arboga Meet lördagen den 1 juli 2023, mellan 

klockan 09.00 och 20.00.  

Tekniska nämndens arbetsutskott tog ett principbeslut den 17 maj 

2010 (§ 33, Dnr 107/2010-315) om att inte tillåta nyttjande av västra 

delen av centrumparkeringen till arrangemang. Anledningen är att 

omsättningen för handlarna riskerar att minska. 

Undantag från beslutet kan endast göras av kommunstyrelsens 

trafiknämnd. 

Trafiknämnden har tidigare beslutat om undantag från princip-

beslutet, senast; 

2022-03-15 för evenemanget Arboga Meet, KS 75/2022 
2020-02-18 för evenemanget Arboga Meet, KS 50/2020 
2019-05-28 för evenemanget Arboga Karneval, KS 60/2019 
__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 20 KS 495/2021-106 

Bildande av ett länsgemensamt samordningsförbund i 
Västmanland 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun godkänner bildande av ett gemensamt sam-

ordningsförbund i Västmanland. 

2. Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i 

Västmanland godkänns. 

3. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordnings-

förbundet fastställs till 2023-05-01.  

4. Förslag till reviderad förbundsordning för samordningsför-

bundet Västra Mälardalen godkänns.   

5. Samordningsförbundet Västra Mälardalen likvideras när 

förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna för 

2023 har delgivits medlemmarna. 

Sammanfattning 

I Västmanland har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Västmanland och samtliga kommuner i Västmanland utrett bildande 

av ett gemensamt samordningsförbund. Under 2022 beslutade läns-

presidiet att ta fram underlag för beslut om bildande av ett gemen-

samt samordningsförbund eller inte.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-22, § 45, att Arboga kommun 

ska delta i länsprocessen för framtagande av underlag inför ställ-

ningstagande om eventuellt länsgemensamt samordningsförbund 

samt, att deltagande i länsprocessen delegeras till kommunens 

representant i Västra Mälardalens Samordningsförbunds styrelse. 

Processen resulterade i ett ställningstagande från samtliga parter att 

det ska bildas ett gemensamt samordningsförbund, vilket har lett till 

att samtliga parter har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaring – Bildande av ett länssamordningsförbund i 

Västmanland, undertecknades av kommunstyrelsens ordförande i 

oktober 2022. 
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För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande parterna 

fatta beslut om att godkänna en förbundsordning. Föreliggande för-

slag till förbundsordning har tagits fram av länspresidiet. 

För att få en möjlighet till en kvalitativt bra övergång föreslås att det 

bildas en interimistisk styrelse inför start av det gemensamma sam-

ordningsförbundet i Västmanland. Den interimistiska styrelsen bil-

das från 1 maj 2023. Under perioden 1/5 – 31/12 2023 kommer den 

interimistisk styrelsen att verka inom det nya samordningsförbun-

det och ha ansvar för att förbereda organisatoriska förändringarna 

och start av det gemensamma samordningsförbundet 2024-01-01. 

Beslut om godkännande av förbundsordning för ett gemensamt sam-

ordningsförbund i Västmanland innebär samtidigt att nuvarande 

tillgångar och skulder i Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

överförs till det nya samordningsförbundet i Västmanland. 

Förbundsordningen för samordningsförbundet Västra Mälardalen 

föreslås revideras med nedanstående text under den § som hanterar 

likvidation och upplösning i förbundsordningen, för att möjliggöra 

att samtliga tillgångar kan överflyttas till det gemensamma samord-

ningsförbundet Västmanland: ”Efter samråd och beslut kan förbundet 

träda i likvidation. Kvarvarande tillgångar, skulder, egendom och verksam-

het överförs från och med den 1 januari 2024 till det gemensamma Samord-

ningsförbundet Västmanland” 

Samtliga kommuner i Västmanland ska finnas representerade i styr-

ning av det nya länsgemensamma samordningsförbundet, tillsam-

mans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Västmanland. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 21 KS 317/2022-101 

Svar på motion - Policy vid hot mot tjänstepersoner 
under tjänstgöring 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till att befintliga rutiner 

uppfyller motionärens förslag. 

Deltar inte i beslutet 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S) och Lena Viborg (S). 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) har lämnat in en motion med förslag att 

Arboga kommun skaffar sig en väl genomtänkt policy vad gäller hot 

och trakasserier riktade mot personer som arbetar med utredningar 

och handlägger ärenden eller genomför tillsyn av verksamheter.  

Arboga kommun har en rutin vid hot och våld på arbetsplatsen som 

är antagen av Kommunledningsgruppen 2022-08-22. Rutinen be-

handlar arbetsgivarens ansvar och vilket ansvar cheferna har. Vidare 

anges hur man ska agera vid hot och våld. 

Kommunens verksamheter har också egna specifika rutiner kopp-

lade till deras verksamheter.  

Individ- och familjeomsorgen samt försörjningsstöd har till exempel 

verksamhetsspecifika rutiner som heter ”Rutin för att förebygga och 

hantera hotfulla ärenden” samt en säkerhetsrutin.  

Dessa verksamhetsspecifika rutiner täcker in de områden som 

motionären lyfter fram i motionen.  

Bedömningen är att kommunens befintliga rutiner redan fyller den 

funktion som motionären efterlyser. Därför behövs ingen ytterligare 

policy skrivs gällande hot, våld och trakasserier. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 22 KS 110/2022-101 

Svar på motion - Säkerställ en god vård för våra äldre 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta 

1. Motionen avslås utifrån socialförvaltningens olika kvalitets-

åtgärder och genomlysningar. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S) och Lena Viborg (S) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag att 

snarast initiera en revision av Arbogas äldrevård och hemtjänst, där 

anhöriga, omsorgstagare och medarbetare kommer till tals, för att 

tydliggöra vilka förbättringar som behöver genomföras för att säker-

ställa tillräcklig bemanning och tillräcklig hög kvalitet på lång sikt. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen 

2022-03-10. Kanslichef remitterade motionen till socialnämnden 

2022-03-18. 

Socialnämndens yttrande:  

Socialförvaltningens åtgärder för att säkerställa kvalitén inom vård 

och omsorg: 

• KPMG har gjort en granskning av kvalitet, effektivitet och 

brukarnöjdhet inom äldreomsorgen. 

• En genomlysning har gjorts av hemtjänsten som presenteras 

på socialnämndens sammanträde den 14 december 2022. 

• Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn 

gällande särskilt boende för äldre och tillsyn av kommunal 

hälso- och sjukvård. Tillsynerna genomförs i Sveriges samtliga 

kommuner. 

• En uppföljning kommer att göras utifrån omorganisationen 

inom vård och omsorg under våren 2023. 

• Synpunktshantering för brukare och anhöriga. 
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• Medarbetare har APT, medarbetarsamtal, Puls-mätningar, 

avvikelsehantering. 

Socialnämndens förslag till beslut: 

Motionen föreslås avslås utifrån socialförvaltningens olika 

kvalitetsåtgärder och genomlysningar. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås utifrån socialförvaltningens olika 

kvalitetsåtgärder och genomlysningar. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag om att 

avslå motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sara Axelsson Gustafssons (S) bifallsyrkande 

mot Håkan Tomassons (M) avslagsyrkande, och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Håkan Tomassons (M) förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 


