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§ 58  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

− Val av röstombud i Adda ändras till Val av röstombud samt 

ersättare för röstombud i Adda. 

− Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fritids- 

och kulturnämnden - Yaman Goukhadar (S). 

− Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden efter 

Yaman Goukhadar (S). 

− Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter 

Annelie Green (S).  
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§ 59 KS 208/2021-042 

Tertialuppföljning 2021 för Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden undantas från att vidtaga 

åtgärder på 350 tkr beroende på pågående pandemi. 

2. I övrigt läggs tertialuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 

och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 

utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och 

förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra 

verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 

fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska 

uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 

följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 

gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 

(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),  

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 

årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december.  

Dokumentet Tertialuppföljning Arboga kommun innehåller 

driftuppföljning, investeringsuppföljning, uppföljning mot 

finanspolicyn, arbetsmarknadsstatistik samt statistik avseende 

sjukfrånvaro. Mer om respektive nämnds/styrelsens prognoser, 

åtgärdsplaner och verksamhet hänvisas till respektive nämnds/ 

styrelsens uppföljning. 

Det budgeterade Årets resultat uppgår till 8,8 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 1 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk 

utjämning och generella statsbidrag. Helårsprognosen är 19,3 
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miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 10,5 

miljoner kronor. Nämnderna och styrelsen visar en ekonomisk 

obalans mot fullmäktiges tilldelade ram på 1,5 miljoner kronor. 

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

visar ett överskott jämfört med budget med 14 miljoner kronor. 

Anledningen till helårsprognosens positiva avvikelse är att 

återhämtningen efter konjunkturnedgången beräknas enligt Sveriges 

Kommuner och Regioner gå fortare än vad tidigare prognoser visat. 

Finansnettot visar i helårsprognosen på en positiv budgetavvikelse 

på 2,3 miljoner kronor.  

Om det kvarstår ekonomiska avvikelser som inte kan vidtas inom 

förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas av 

förvaltningen. Av åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i 

vilken verksamhet nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att 

uppnå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Åtgärdsplanen finns 

med i respektive nämnds uppföljning. Fritids- och kulturnämnden 

visar i helårsprognosen ett underskott 350 tkr. Avvikelsen beror på 

det inkomstbortfall som nämnden har på grund av de restriktioner 

för att minska smittspridningen av coronaviruset som gäller bland 

annat badhus och hallar. Nämnden har i prognosen räknat med 

inarbetade åtgärder på 1 250 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen 

föreslår att fritids- och kulturnämnden undantas från att vidta 

åtgärder på 350 tkr som beror på pandemin. 

Total investeringsbudget 2021 är 97 538 tkr och helårsprognosen är 

55 579 tkr. Detta innebär en avvikelse på 41 959 tkr. Orsaker till 

överskottet är i huvudsak ett investeringsbidrag från MSB för 

renoveringen av Herrgårdsbron, lägre utgifter för Herrgårdsbron, 

tidsförskjutningar i genomförande inom exploatering och Storgatan 

samt få utgifter för markförvärv.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fritids- och kulturnämnden undantas från att vidtaga 

åtgärder på 350 tkr beroende på pågående pandemi. 

2. I övrigt läggs tertialuppföljningen till handlingarna. 
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Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar med stöd av Marianne Samuelsson (L) och 

Marie-Louise Söderström (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 60 KS 418/2020-043 

Återremiss - Svar på begäran om utökad ram för barn 
och utbildningsnämnden för Skogsgläntan samt inom 
förskolan och grundskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen har inför nämndens beslut 

om resursfördelning 2021 genomfört riskbedömning och 

prövning för barns bästa. 

2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 

verksamheterna förskolan och grundskolan år 2021 avslås. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) yrkande. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har den 7 oktober 2020 (BUN 

224/2020-644) föreslagit kommunfullmäktige besluta om ett 

tilläggsanslag för dels kostnader i samband med planering och 

uppstart för förskolan Skogsgläntan år 2020 och dels utökad ram för 

år 2021 för verksamheterna förskolan och grundskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om utökad ram för 

år 2020 till barn- och utbildningsnämnden för planering och uppstart 

samt hyreskostnader för förskolan Skogsgläntan. På samma 

sammanträde beslutade fullmäktige om en reviderad Strategisk och 

ekonomisk plan år 2021-2023. Barn- och utbildningsnämndens ram 

utökades med ytterligare 3,3 miljoner kronor.  

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet om utökad ram inom 

förskolan och grundskolan för en konsekvensanalys.  

Inför barn- och utbildningsnämndens beslut om resursfördelning 

2021 har förvaltningen för förskola och grundskola genomfört 

riskbedömning och prövning för barns bästa. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 



  
PROTOKOLL 8 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen har inför nämndens beslut 

om resursfördelning 2021 genomfört riskbedömning och 

prövning för barns bästa. 

2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 

verksamheterna förskolan och grundskolan år 2021 avslås. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut och yrkar att barn- och utbildningsnämnden tillskjuts 

ytterligare 3,3 miljoner samt att medlen tas från resultatet. 

Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar med stöd av Anna-Lena 

Rehnman (S) och Bo Molander (S) bifall till Andreas Silverstens (S) 

yrkande. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller 

Andreas Silverstens (S) yrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan 

Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Mikael 

Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Maritha Pettersson (M), Eva 

Dahlén (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Jonas 

Stenzelius (KD), Kjell Wendin (KD), Anders Frants (MP), Anders 

Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Dan 

Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Tony Pehrsson (SD), 

Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson 
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(SD), Lars Falck (SD), Carl-Erik Almskoug (OPA) och Mats Öhgren 

(M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson Gustafsson (S), Helene Molander (S), Lena Träff (S), Bo 

Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell 

Persson (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), Kjell 

Cladin (S), Ove Janse (S) och Joakim Rönnberg (S). 

Utfallet är 26 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige 

beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 61 KS 227/2021-041 

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om 
utökad investeringsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas utökad 

investeringsbudget under 2021 med 800 tkr för inköp av 

elevskåp till Stureskolan.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i verksamheterna stora 

behov av att uppdatera möbler och utrustning. Befintliga 

investeringsmedel 2021 har prioriterats efter de behov som finns. 

I samband med renovering på Stureskolan behöver samtliga 

elevskåp bytas ut till en kostnad på 800 tkr. Nämnden har 2021 en 

total investeringsbudget på 1 100 tkr. Då investeringsbehoven är 

stora på samtliga enheter behöver dessa medel användas till andra 

redan beslutade och prioriterade objekt. Det har tidigare varit oklart 

hur och var finansieringen av nya elevskåp på Stureskolan ska 

hanteras då nämnden antog att det var en investering som skulle 

belasta byggprojektet. Det är nu klarlagt att det inte ska vara så och 

därför begär nu nämnden utökad investeringsbudget för 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas utökad 

investeringsbudget under 2021 med 800 tkr för inköp av 

elevskåp till Stureskolan.  

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar med stöd av Hans Ivarsson (C) och 

Martin Nyqvist (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomi 
Akten  
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§ 62 KS 466/2020-014 

Anropsstyrd kollektivtrafik hösten 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Specialfordon ska väljas till att trafikera tätortstrafiken.  

2. Arboga kommun övergår till att använda Västmanlands 

lokaltrafiks taxa för tätortstrafik.  

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari 2021 § 9 fick 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över den anropstyrda 

tätortstrafiken med en inriktning av att gå över till en flexlinje.  

I ett första skede har ansvaret för att upphandla tätortstrafiken gått 

över till regionens kollektivtrafikförvaltning från att tidigare ha 

upphandlats av Svealandstrafiken. Arboga kommun har lämnat 

önskemål om att det ska finnas ett stationerat fordon i Arboga tätort.  

Arboga kommun har fått två frågeställningar som kommunen 

behöver lämna besked om till Kollektivtrafikförvaltningen.  

Frågorna är:  

• Vilket fordon kommunen önskar.  

• Vilken typ av taxa som ska användas.  

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en upphandling och 

Arboga Taxi har vunnit den upphandlingen. Upphandlingen 

omfattar 2000 timmar och det har upphandlats två olika typer av 

fordon, personbil och specialfordon. En personbil kommer kunna ta 

fyra passagerare dock vanligast tre passagerare och kosta ca 400 

kr/tim (totalt 800 000 kr/per år). Ett specialfordon kommer kunna ta 

sju sittande passagerare samt erbjuda en rullstolsplats. Kostnaden för 

ett specialfordon är ca 483 kr/tim (totalt 960 000 kr/per år). Idag 

kostar den anropstyrda tätortstrafiken 800 000 kr/per år. Det fordon 

som kommunen väljer kommer enligt avtalet vara bindande i fyra 

år.  

Om kommunen önskar att gå vidare mot en flexlinje kommer 

troligen ett specialfordon vara bättre anpassat för det ändamålet. 
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Viktigt att notera är att personbilar ej kan ta passagerare med rullstol 

och färdtjänst enbart kan ges till personer folkbokförda i Arboga 

kommun. Det innebär att besökande och pendlare som är i behov 

rullstol ej kan byta färdmedel till tätortstrafiken när de kommer till 

Arboga tätort, om personbil väljs som fordon.  

Den andra frågeställningen handlar om vilken taxa som kommunen 

ska använda sig av vid beräkning av avgift per resa. Valet av taxa 

kommer få vissa konsekvenser. 

Idag har kommunen en egenbeslutad taxa vilket innebär 

Västmanlands lokaltrafiks taxa för tätortstrafik (VL-taxa) som i 

dagsläget är 30 kronor + 4 kronor (totalt 34 kronor per resa). Ett 

behållande av den nuvarande taxan kommer innebära svårigheter 

för personer som inte är skrivna i Arboga att använda tätortstrafiken. 

Detta eftersom enbart mantalsskrivna personer kan faktureras och 

kontant betalning ej kommer att finnas. Det pågår arbete med att 

kunna betala på annat vis men detta är ej på plats ännu. Det kommer 

heller inte vara möjligt att byta till annan VL-trafik med den 

nuvarande taxan. Det kommer dock bli en något högre intäkt med 

den egenbeslutade taxan.  

Vid en övergång till VL-taxa (30 kronor) kommer kunder kunna resa 

genom att köpa en VL-biljett, vilket underlättar byten mellan olika 

färdmedel. Kunder kommer även få tillgång till VL-rabatter. En 

viktig punkt är även att kommunen kommer få tillgång till mer 

tillförlitlig resandestatistik. Ett troligt scenario är att användningen 

av den anropstyrda tätortstrafiken kommer att öka vid övergång till 

VL-taxa. Dock kommer intäkten initialt att minska något. 

Biljettmaskin och avläsare kommer enbart vara möjligt på 

specialfordon, det kommer dock vara möjligt att betala via en 

applikationstjänst i personbilarna. 

Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att ett 

val av specialfordon samt övergång till VL-taxa är det bästa 

alternativet. Det kommer förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken 

samt troligen öka användningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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1. Specialfordon ska väljas till att trafikera tätortstrafiken.  

2. Arboga kommun övergår till att använda Västmanlands 

lokaltrafiks taxa för tätortstrafik.  

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland - Kollektivtrafikmyndigheten 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 63 KS 184/2021-008 

Arboga kommuns policy för personalpolitik 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommuns policy för personalpolitik antas. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns personalpolitiska program som antogs av 

Kommunstyrelsen i januari 2017 löpte ut den sista december 2020. 

Därför har ett nytt dokument tagits fram som benämns ”Arboga 

kommuns policy för personalpolitik”. 

Arboga kommuns policy för personalpolitik är ett 

kommunövergripande idé- och styrdokument för alla som arbetar i 

kommunen. Syftet med dokumentet är att ge chefer, medarbetare 

och blivande medarbetare en bild av vad kommunen står för och vill 

uppnå med personalpolitiken. Alla har det gemensamma uppdraget 

att bidra till att kommuninnevånarna får service med god kvalitet. 

Dokumentet ska ses som ett verktyg för att förverkliga Arboga 

kommuns vision och utveckla organisationen, verksamheterna, 

grupper och enskilda medarbetare. Dokumentet tar även sikte på 

vad Arboga kommun som arbetsgivare erbjuder dig som 

medarbetare och vad som förväntas av dig i gengäld.  

Arboga kommuns policy för personalpolitisk är uppdelat i fyra 

huvudområden som tillsammans ger uttryck för ett gemensamt 

förhållningssätt och viljeinriktning; ledarskap/medarbetarskap, 

kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa samt likabehandling och 

mångfald.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommuns policy för personalpolitik antas. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar med stöd av Sara Axelsson Gustafsson (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Akten  
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§ 64 KS 138/2021-104 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun 
år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen av partistödet för år 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2020. I de fall 

överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har 

redovisning skett av syftet med överföringen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 65 KS 231/2021-820 

Uppdrag om utredning av placering av 
spontanidrottsplats och skatepark och upphävande av 
beslut om tidigare placering i Bergmansparken 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 15 mars 2018, § 29 om 

uppförande av anläggning för spontanidrott vid 

Stureparken/Carl Bergmans park under år 2018 upphävs 

eftersom den placering som föreslås visat sig inte vara 

lämplig. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en 

utredning avseende omfattning och lokalisering av 

spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. En 

delrapportering av uppdraget sker till kommunstyrelsen i 

oktober. 

Sammanfattning 

Frågan om en multiarena/näridrottsplats/spontanidrottsplats har 

aktualiserats i medborgarförslag och motioner sedan ett antal år 

tillbaka. 

Kommunfullmäktige beslutade 23 februari 2017 att fritids- och 

kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med tekniska 

nämnden göra en lokaliseringsutredning för en spontanidrottsplats. 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om lokaliseringsutredning för 

en spontanidrottsplats gjordes en översiktlig undersökning av olika 

platser. Dåvarande tekniska förvaltningen såg att Carl Bergmans 

park och Stureparken är centralt belägna i Arboga och intressanta 

placeringar. Dock gjordes inga markundersökningar för att se om det 

var lämpligt och möjligt att anlägga en skatepark i Carl Bermans 

park eller i Stureparken. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-15, § 29 efter förslag från 

fritids- och kulturnämnden att bevilja fritids- och kulturnämnden 

extra investeringsmedel om 2,3 miljoner kronor för uppförande av 

anläggning för spontanidrott vid Stureparken/Carl Bergmans park 

under år 2018. 
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Fritids- och kulturförvaltningen hade investeringsmedel till en 

skatepark, 600 t kr och de båda projekten planerades tillsammans. 

Under 2018 bjöds ungdomar från ungdomsfullmäktige och 

föreningar in för att undersöka vilka önskemål som fanns. Även 

studiebesök tillsammans med ungdomarna gjordes. 

Förslag på utformning togs fram och dåvarande tekniska 

förvaltningen anlitade 2019 en trädgårdsarkitekt för att undersöka 

markförhållandena ordentligt samt att se hur miljön i parken skulle 

se ut. Resultatet av undersökningen visade att en anläggning för 

spontanidrott är möjlig i Carl Bergmans park men att en skatepark 

inte var lämplig med hänvisning till markförhållandena. 

Kostnaderna för den föreslagna utformningen var högre än de av 

kommunfullmäktige beviljade investeringsmedlen. 

Kommunfullmäktige beslutade 10 september 2020, § 99, enligt ett 

förslag från fritids- och kulturnämnden att fritids- och 

kulturnämndens investeringsbudget för spontanidrottsplats och 

skatepark om 2 836 000 kronor överförs till kommunstyrelsen för att 

disponeras av Arboga Kommunalteknik AB. 

Med anledning av att det inte fanns utsikter om att utföra 

investeringen under 2021 så beslutade kommunfullmäktige att i april 

2021 att inte föra över medlen avseende spontanidrottsplats till 

investeringsbudget 2021. 

För att komma vidare i processen med spontanidrottsplats och 

skatepark behöver ett omtag göras, både avseende ekonomisk kalkyl, 

lokalisering och placering. 

En utredning som innefattar behovsbedömning, lokalisering och 

placering av spontanidrottsplats och skatepark behöver genomföras 

och utredningen ska också avse markförhållandena. Projektet bör 

också samordnas med andra aktuella övergripande planer i 

kommunen som till exempel nybyggnation av grundskola och även 

samplaneras och samordnas med eventuell annan lokalisering av 

Mekens fotbollsplaner och utveckling av Sturevallen. Någon form av 

medborgardialog bör göras under utredningens gång. 

__________ 
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Skickas till: 
Akten  
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§ 66 KS 336/2020-048 

Kommunal borgen för Hjälmarens vattenförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld, ingå 

borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp 

till ett högsta belopp (limit) om 1 188 000 kronor. Limiten ska 

beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- 

och borgenshandlingar och Arboga kommuns andelstal.  

Sammanfattning 

Hjälmarens vattenförbund avser att renovera Hyndevadsdammen i 

Eskilstuna-ån med finansierade medel genom att uppta kredit för 

investeringen. Kreditgivarna kräver kommunal borgen och därav 

ansöker förbundet om kommunal borgen från samtliga förbundets 

kommunala medlemmar. 

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att 

reglera Hjälmaren i enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. 

Förbundet bildades i enlighet med enligt lagen om vattenförbund 

(1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som 

visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har 

mindre åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor 

och täta dammarna. Projektet är uppdelat i två delar, först ska den 

lilla dammen renoveras och sedan den stora. Projekteringsunderlag 

för det första delprojektet har tagits fram och kostnaderna uppgår till 

ca 11 miljoner kronor. Projektet har anmälts till tillsynsmyndigheten 

Länsstyrelsen i Sörmland och ska genomföras i augusti och 

september 2021. Projekteringen av renovering av den stora dammen 

i Hyndevad kommer sedan ta vid och Hjälmarens vattenförbund 

kommer då att återkomma kring kommunal borgen även för denna 

del.  

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades 

vid bildandet av förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat 

till regleringsuppdraget fördelas enligt dessa andelstal och debiteras 

ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget som 
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beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt 

regleringsansvaret är: 

Andelstal för regleringansvar 

• Örebro  30,5 % 

• Eskilstuna 14,5 % 

• Arboga  6,5 % 

• Vingåker 4,5 % 

• Katrineholm 4,0 % 

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens 

Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, Skogstorps kraft AB och Säterbo 

Kraft AB. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela 

beloppet. Då blir fördelningen av borgensåtagandet, en 

interkommunal fördelning, i förhållande till medlemstal i 

Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning för 

reglering): 

Interkommunal fördelning 

• Örebro  50,8 %  

• Eskilstuna  24,2 % 

• Arboga  10,8 % 

• Vingåker  7,5 % 

• Katrineholm  6,7 % 

Hjälmarens vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har 

tidigare gjort så för mindre investeringar hos Swedbank AB, 

Hallsberg. Nu när det är frågan om större krediter kräver 

kreditgivaren kommunal borgen. Kommuninvest AB har meddelat 

att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att 

kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund 

beslutar om kommunal borgen för skulden. Hjälmarens 

vattenförbund har därför kommit in med en ansökan om kommunal 

borgen. 

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal 

borgen för respektive kommuns andel av krediten, i ett första steg 

för renovering av den mindre dammen och sedan i ett andra steg ta 
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ställning för detsamma för renovering av den större dammen i ett 

nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del.  

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser i 

steg ett blir 11 miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i 

borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Arboga kommun 1 188 

000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 10,8 procent. 

Resterande låneförpliktelse om 9 812 000 kronor fördelas mellan 

Örebro, Eskilstuna, Katrineholm och Vingåkers kommuner enligt 

respektive interkommunala andelstal.  

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i 

form av borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke 

konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt driftbidrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Hjälmarens vattenförbund 
Ekonomi 
Akten  
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§ 67 KS 100/2021-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamhetsberättelser för 2020 för kommunens råd läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av 

kommunens råd den 20 februari 2003 § 60, att råden årligen ska 

rapportera om dess verksamhet till kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelser har upprättats för förebyggande rådet, 

näringslivsrådet och tillgänglighetsrådet.  

Ordföranden för tillgänglighetsrådet har godkänt rådets 

verksamhetsberättelse 2021-04-22, då ett fysiskt möte med rådet inte 

har kunnat genomföras på grund av fortsatta restriktioner. 

Socialnämnden behandlade kommunala pensionärsrådet och 

kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt 

sammanträde den 17 februari § 27. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga råd 
Akten  
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§ 68 KS 130/2021-042 

Årsredovisning 2020 för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2020. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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§ 69 KS 175/2021-042 

Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med 

årsredovisning för år 2020. 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har 

inkommit med revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna tillstyrker 

att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

styrelsens ledamöter i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
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Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Akten  
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§ 70 KS 182/2021-042 

Årsredovisning 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs 

Sammanfattning 

VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 

år 2020. 

Revisorerna i VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med 

revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna tillstyrker att respektive 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
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Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  
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§ 71 KS 232/2021-042 

Årsredovisning 2020 Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med 

årsredovisning för år 2020.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

överförmyndarnämndens årsredovisning i samband med 

granskningen av kommunens årsredovisning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
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Skickas till: 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Akten  
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§ 72 KS 214/2021-042 

Årsredovisning 2020 Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2020. 

Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 73 KS 161/2021-042 

Årsredovisning 2020 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs och en begäran om förtydligande av 

beslutsunderlagen skickas till Gemensamma 

Hjälpmedelsnämnden. 

Sammanfattning 

Gemensam Hjälpmedelsnämnd har inkommit med årsredovisning 

för år 2020. 

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning i samband med 

granskningen av kommunens årsredovisning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar att ärendet bordläggs och att en begäran om 

förtydligande av beslutsunderlagen skickas till Gemensamma 

Hjälpmedelsnämnden. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Mats Öhgrens (M) yrkande om bordläggning finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla Mats Öhgrens (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland - Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 KS 27/2021-102 

Val av röstombud samt ersättare för röstombud i Adda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till röstombud i Adda utses Mats Öhgren (M). 

2. Till ersättare för röstombud i Adda utses Joakim Rönnberg (S). 

Sammanfattning 

Val av röstombud samt ersättare för röstombud i Adda bör göras. 

Mats Öhgren (M) är föreslagen som röstombud och Joakim Rönnberg 

(S) är föreslagen som ersättare för röstombud. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 75 KS 131/2021-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-06-03 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

257/2021 Västra Mälardalens 

överförmyndarnämnd, 

budgetförslag 2022 

2021-03-16 In Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

260/2021 Protokollsutdrag §31 

Verksamhetsplan och 

budget 2021 med 

ekonomisk plan för 2022 

till 2023 

2021-03-22 In Räddningstjänsten 

Mälardalen 

454/2020 Grundläggande 

granskning barn- och 

utbildningsnämnden 

2020 

2021-04-08 In Revisorerna i Arboga 

kommun 

454/2020 Grundläggande 

granskning fritids- och 

kulturnämnden 2020 

2021-04-08 In Revisorerna i Arboga 

kommun 

454/2020 Grundläggande 

granskning 

socialnämnden 2020 

2021-04-08 In Revisorerna i Arboga 

kommun 

454/2020 Grundläggande 

granskning 

kommunstyrelsen 2020 

2021-04-08 In Revisorerna i Arboga 

kommun 

176/2021 Granskning av 

socialnämndens 

styrning och ledning för 

2021-04-08 In Revisorerna i Arboga 

kommun 



  
PROTOKOLL 37 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att nå en ekonomi i 

balans 

177/2021 Granskning av barn- 

och 

utbildningsnämndens 

styrning och ledning för 

att nå en ekonomi i 

balans 

2021-04-08 In Revisorerna i Arboga 

kommun 

258/2021 Strategisk och 

ekonomisk flerårsplan 

2022-2024, Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbund 

2021-04-26 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

59/2021 KS 2021-05-18 § 95 Svar 

på revisorernas 

granskning av bokslut 

och årsredovisning 2020 

2021-05-20 Upp   

262/2021 Budget och 

verksamhetsplan 2021 

Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 

2021-05-25 In Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 

  



  
PROTOKOLL 38 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 76 KS 27/2021-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
fritids- och kulturnämnden - Yaman Goukhadar (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Yaman Goukhadar (S) har kommit in med en begäran den 31 maj 

2021 om entledigande från uppdrag som ledamot i fritids- och 

kulturnämnden.  

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Fritids- och kulturnämnden 
Kansli 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 77 KS 27/2021-102 

Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden 
efter Yaman Goukhadar (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i fritids- och kulturnämnden utses Annelie Green 

(S). 

Sammanfattning 

Annelie Green (S) är föreslagen som ledamot i fritids- och 

kulturnämnden efter Yaman Goukhadar (S). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Fritids- och kulturnämnden 
Kansli 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (40) 
Sammanträdesdatum  

2021-06-03  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 KS 27/2021-102 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden 
efter Annelie Green (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Edison 

Henriquez (S). 

Sammanfattning 

Annelie Green (S) valdes den 3 juni 2021 § 77 till ledamot i stället för 

ersättare i fritids- och kulturnämnden. Edison Henriquez (S) är 

föreslagen som ny ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Fritids- och kulturnämnden 
Kansli 
Lönekontoret 
Akten 


