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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

            - Motion, Borttagande av friskvårdstimme 

            - Motion, För barnens bästa  
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§ 2 KS 266/2021-041 

Avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till ny avfallstaxa från 1 april 2022 antas. 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 

producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt 

avfall den 1 januari 2022. VafabMiljö Kommunalförbund bedömer att 

de kommer få en kostnadsökning på ca 13 miljoner kronor i och med 

det nya ansvaret. Kostnadsökningarna avses bekostas genom taxe-

höjningar.  

VafabMiljö kommunalförbund kompletterar ärendet med en kort-

fattad beskrivning i skrivelse daterad 2021-06-10. I skrivelsen för-

tydligar VafabMiljö Kommunalförbund att taxehöjningen enbart är 

ett resultat på det ökade ansvaret avseende förpackningar och retur-

papper.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2021 beslutades 

ärendet i en punkt:  

1. Ärendet återremitteras till VafabMiljö Kommunalförbund för 

förnyad översyn av fördelningen. Kostnadsökningen för att ta 

hand om returpapper bör vara samma för småhus och lägen-

het. Sommarhus bör inte ha någon extra kostnad då man 

redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om man är bo-

satt i Sverige. 

VafabMiljö Kommunalförbund svarade på återremissen i skrivelse 

daterad 2021-08-19. Av svaret framgår följande:  

"Fördelningen av de nya kostnaderna följer de tidigare fastlagda 

fördelningsprinciper för de kostnader som finansieras via grund-

avgiften. Fördelningsprinciperna baseras på beräkningar för hur 

olika fastigheter belastar kostnaderna för det kommunala avfallet 

och som vi bedömer är de mest rättvisa. Dessutom skulle det bli en 
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mycket komplex beräkningsmodell om särskilda fördelningsprin-

ciper ska användas för Returpappersansvaret. 

När det gäller sommarhus så uppstår det returpapper även i fritids-

hus som behöver samlas in, bland annat genom utdelning av grupp-

reklam. Så här står det exempelvis i regeringens beslutsunderlag; 

avsnitt 9.3.6: 

• Ägare av villor, fritidshus och flerbostadshus i vilken insamling av 

returpapper kommer att fortgå eller införas kommer att påföras en 

höjd avfallstaxa." 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28, § 147: 

1. Ärendet bordläggs. Beslut om ny taxa skjuts fram till en tid-

punkt när det finns noggrannare underlag för att skatta de 

faktiska kostnaderna. 

VafabMiljö Kommunalförbund har därefter redogjort för taxeberäk-

ningar och uppvisat taxejämförelser med andra kommuner. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till ny avfallstaxa från 1 april 2022 antas. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 3 KS 368/2021-001 

Uppdrag att utveckla måltidsorganisationen i Arboga 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunens måltidsorganisation organiseras under Arboga 

Kommunalteknik AB:s ansvar från den 1 april 2022. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Sammanfattning 

I september 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören upp-

draget att analysera behovet av att utveckla måltidsorganisationen 

och stärka styrningen och stödet. I uppdraget ingick att föreslå 

organisatoriska förändringar som stöder den utvecklingen och 

inriktningen. En arbets- och styrgrupp har analyserat och arbetat 

med frågan under hösten. 

I utredningen lyfts särskilt fram hur viktig måltiden är i förskola, 

skola och vård- och omsorgsverksamheterna. Kosten handlar också 

om viktiga samhälleliga frågor som rör folkhälsa, miljö och bered-

skap.  

Förslaget är att kostenheten som idag organiseras under kommun-

styrelseförvaltningen organiseras som ett verksamhetsområde i 

AKTAB från och med 1 mars 2022. Bedömningen är att det stärker 

Arboga kommuns arbete med kost- och måltidsfrågor.  

Vad gäller budget 2022 föreslås att det arbetet sker inom ramen för 

det pågående budgetarbetet. Inför 2023 bör dock nya avtals- och 

uppdragskonstruktioner utarbetas i dialog mellan kommunstyrelse-

förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvalt-

ningen och AKTAB. Till detta har arbets- och styrgruppen formulerat 

några rekommendationer och råd för att utveckla måltids-

organisationen. 

Likaså återstår formella frågor gällande ägardirektiv, delegations-

ordning, styrelsens arbetsordning och liknande. Dessa frågor får 

hanteras inom ramen för kommunens rutiner och verkställighet. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens måltidsorganisation organiseras under Arboga 

Kommunalteknik AB:s ansvar från den 1 april 2022. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kostenheten 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 4 KS 274/2021-001 

Analys och förslag till organisation vad gäller arbets-
marknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenut-
bildning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, 

bildas under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 

2022. Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna arbets-

marknadsverksamheten, försörjningsstöd och vuxenutbild-

ning. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Sammanfattning 

I juni 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att 

analysera behovet av att stärka arbetet för att fler i Arboga blir själv-

försörjande i arbete eller utbildning. I uppdraget ingick att föreslå 

organisatoriska förändringar som understödde den inriktningen. En 

arbets- och styrgrupp har analyserat och arbetat med frågan under 

hösten 2021. 

Förslaget är att det bildas ett nytt verksamhetsområde inom social-

förvaltningens ansvar som består av arbetsmarknadsverksamheten 

som idag är organiserade som ett eget verksamhetsområde inom 

socialförvaltningen tillsammans med den del av individ- och familje-

omsorgen som ansvarar för försörjningsstöd - samt vuxenutbild-

ningen – som idag tillhör barn- och utbildningsförvaltningen. Detta 

innebär att nämndernas ansvar förändras i samma riktning. 

Det nya verksamhetsområdet föreslås benämnas Arbete och vuxen-

utbildning. 

Förslaget är att den nya organisationen samlar sina verksamheter i 

Högskolecentrum och i fastigheten Strängen. Detta lokalförslag be-

döms ge en ökad kostnad på 61 000 kr. 

Vad gäller budget för den nya enheten ansvarar kommundirektören 

och förvaltningschefen i dialog med ekonomichefen för att utarbeta 
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ett förslag som sedan kan beslutas i gällande ordning inför starten     

1 april 2022. 

Till detta har arbets- och styrgruppen formulerat några rekommen-

dationer och råd i några punkter för att utveckla det nya arbetssättet 

och organisationen. Dessa skall ses som ett förslag och får i nästa 

skede hanteras av kommundirektören, förvaltningschefen och den 

nya verksamhetschefen. Likaså återstår viktiga formella frågor 

gällande delegationsordning och nämndansvar. Dessa frågor får 

hanteras inom ramen för kommunens rutiner och verkställighet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, 

bildas under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 

2022. Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna arbets-

marknadsverksamheten, försörjningsstöd och vuxenut-

bildning. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Yrkande 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 5 KS 469/2021-003 

Upphävande av lokala ordningsföreskrifter för Arboga 
hamn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hamnordning, lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för 

Arboga hamn beslutade av kommunfullmäktige den              

25 januari 1996, § 5 upphävs från och med den 1 mars 2022. 

2. Beslutet anmäls till länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Hamnordningen med lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för 

Arboga hamn beslutades av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, 

§ 5. Hamnordningen innehåller ytterligare bestämmelser om ordning 

och säkerhet i Arboga hamn som behövs med hänsyn till den verk-

samhet som bedrevs i hamnen. 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet finns 

i 3 kap Ordningslagen. För den del av hamnområdet som är offentlig 

plats gäller även kommunens allmänna ordningsföreskrifter. 

Idag bedrivs ingen hamnverksamhet som kräver ytterligare bestäm-

melser utan de bestämmelser som finns i kommunens lokala ord-

ningsföreskrifter är tillräckliga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Akten  
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§ 6 KS 173/2021-100 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Arboga 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. De reviderade lokala föreskrifterna godkänns. 

2. Föreskrifterna gäller från och med den 1 mars 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 20 februari 2014, § 97 lokala ord-

ningsföreskrifter att gälla från den 1 mars 2014.  

Behov av revidering har uppkommit och bland de förändringar som 

föreslås kan nämnas: 

• Förtydliganden i § 4 om lastning av varor m m. 

• Störande buller i § 6 får inte utan polismyndighetens tillstånd 

äga rum mellan klockan 22.00 och 06.00. 

• Trottoarpratare får utan särskild prövning ställas upp även på 

Kapellgatan utanför biblioteket. 

• Begränsning av gatumusikanters insamling av pengar i § 13 

utan tillstånd från polismyndigheten. 

• Undantag från förbud gällande ambulerande försäljning ges 

för ideella föreningar, politiska partier och skolklasser på 

Nytorget, mellan fastigheterna Kuriren 1 och Postiljonen 1. 

• Hamnföreskrifter/hamnordning § 19 tas bort eftersom någon 

hamn/småbåtshamn inte finns i Arbogaån och föreskriften 

upphävs.  

• Förbud mot pyrotekniska varor införs även närmare LSS-

boenden.  

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 7 KS 490/2021-049 

Avsättning av medel för sluttäckning av deponi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun avsätter ytterligare 20 miljoner kronor för 

kommande sluttäckning av deponin, vilket innebär att totalt 

27 miljoner kronor finns för ändamålet. 

2. Avsättningen för sluttäckning av deponin belastar årets 

resultat 2021. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns tipp, Kallstenstippen, är om en tid i behov av att 

sluttäckas. Nuvarande belopp som avsatts för ändamålet är cirka   

7,1 miljoner kronor. Det är högst troligt att kostnaderna för sluttäck-

ning kommer att uppgå till ett betydligt högre belopp. Enligt gäl-

lande regelverk framgår att en avsättning ska motsvara den på 

balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen. Den bästa uppskattningen av vad 

som krävs för att reglera förpliktelsen är det belopp som en kommun 

skulle betala för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

I väntan på expertutlåtande har kommunen tittat på liknande projekt 

och där är kostnaden cirka 250–400 kronor per kvadratmeter att slut-

täcka. För Kallstenstippen skulle kostnaden bli i intervallet 20–32 mil-

joner kronor (250–400 kronor/kvadratmeter). En aktuell bedömning,   

i väntan på expertutlåtande, är att kommunen bör avsätta ytterligare 

20 miljoner kronor. Med tidigare avsättning så innebär det totalt        

27 miljoner kronor vilket motsvarar 335 kronor/kvadratmeter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun avsätter ytterligare 20 miljoner kronor för 

kommande sluttäckning av deponin, vilket innebär att totalt 

27 miljoner kronor finns för ändamålet. 

2. Avsättningen för sluttäckning av deponin belastar årets 

resultat 2021. 
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Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 8 KS 473/2021-045 

Begäran om utökad borgen från Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen Västra Mälardalens Kommunal-

förbund, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp 

om 35,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut § 70 år 2019 

(23,9 miljoner kronor). 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit med en 

önskan att medlemskommunerna (Köping, Arboga, Kungsör samt 

Surahammars kommuner) utifrån andel av befolkningsmängden 

2020-12-31 går i borgen, såsom för egen skuld jämte löpande ränta 

och kostnader, för lån uppgående till totalt 150 miljoner kronor. 

Tidigare borgensåtande för kommunerna gentemot förbundet upp-

går till 100 miljoner kronor.  

Det utökade borgensåtagandet avser upplåning till investeringar 

under åren 2022–2024. Investeringarna avser främst årliga hårdvaru-

investeringar av IT/teleutrustning för medlemskommunerna. 

Förbundet har ingen egen likvid för att täcka dessa stora årliga 

investeringar utan upplåning av medel måste ske. (Förbundet har 

idag elva stycken lån på sammanlagt 76,3 mkr per den 31/8–2021).  

Befolkningsandel per 2020-12-31                 150 miljoner kronor borgen. 

Köping:            44,24%               66,4 mkr 
Arboga:            23,81%                   35,7 mkr 
Kungsör:     14,83%                   22,2 mkr 
Surahammar:   17,12%                   25,7 mkr 

Totalt: 100,00% 150 mkr 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår borgen Västra Mälardalens Kommunal-

förbund, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp 

om 35,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut § 70 år 2019 

(23,9 miljoner kronor). 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 9 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som kommun-
revisor, revisor för Arboga Vatten- och Avlopp AB 
samt revisorsersättare för Arboga Kommunalteknik AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Krister Rydberg (S) entledigas från rubricerade uppdrag. 

2. Valet av ny kommunrevisor bordläggs. 

3. Jan-Erik Isaksson (S) utses till ny revisor i Arboga Vatten och 

Avlopp AB. 

4. Johan Wigren (S) utses till ny revisorsersättare i Arboga 

Vatten och Avlopp AB. 

5. Johan Wigren (S) utses till ny revisorsersättare i Arboga 

Kommunalteknik AB. 

Sammanfattning 

Krister Rydberg (S) har begärt entledigande från uppdragen som: 

- kommunrevisor 
- revisor i Arboga Vatten och Avlopp AB 
- revisorsersättare i Arboga Kommunalteknik AB 
__________ 
 
Skickas till: 
Krister Rydberg 
Jan-Erik Isaksson (S) 
Johan Wigren (S) 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
KPMG 
Lönekontoret 
Akten 
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§ 10 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden samt ersättare i fritids- och kultur-
nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Per Skog (SD) entledigas från rubricerade uppdrag. 

2. Ronald Winther (SD) utses till ny ledamot i socialnämnden. 

3. Carina Viding (SD) utses till ny ersättare i fritids- och kultur-

nämnden. 

Sammanfattning 

Per Skog (SD) har begärt entledigande från uppdragen som: 

- ledamot i socialnämnden 
- ersättare i fritids- och kulturnämnden 
__________ 
 
Skickas till: 
Per Skog (SD) 
Ronald Winther (SD)  
Carina Viding (SD)  
Socialnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-01-27  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 KS 44/2022-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Ny ersättare i kom-

munfullmäktige,     

Ove Nyberg (L). 

KS 27/2021 2021-12-10 In Länsstyrelsen 

Granskning av bi-

ståndsbedömnings- 

och vårdplanerings-

process inom äldre-

omsorgen. 

KS 496/2021 2021-12-21 In KPMG 

Svar på medborgarför-

slag; Införa en kom-

munal koldioxid-

budget. 

KS 46/2021 2022-01-17 Ut Förslagsställaren 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-01-27  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 KS 57/2022-101 

Motion, Borttagande av friskvårdstimme 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har lämnat in en motion med följande förslag: 

- att friskvårdstimmen återinförs som valmöjlighet i friskvårdser-  
  bjudandet 
 

- att uppdrag läggs till förvaltningarna att arbeta för att alla med- 
  arbetare ska kunna ta ut sin friskvård, oavsett om det är friskvårds- 
  timme eller friskvårdsbidrag. 
__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-01-27  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 KS 58/2022-101 

Motion, För barnens bästa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har lämnat in en motion med följande förslag 

angående 15 timmars förskola per vecka: 

- att Arboga kommun så snart som möjligt ändrar reglerna för de barn  
  som går 15 timmar per vecka, så att de får det fördelar på 3 dagar, tis- 
  dag, onsdag och torsdag, 5 timmar per dag (under skolans läsårstider). 
  __________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten 


