
  
PROTOKOLL 1 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

  
Utses att justera Anders Cargerman och Stefan Gunnarsson med Marianne Samuelsson och 

Ulf Johansson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kansliet 2020-09-17 
 

Sekreterare   Paragrafer 84–114 

 Jessica Hänninen  
  
Ordförande   

 Mats Öhgren  
  
Justerare  

 Anders Cargerman                   Stefan Gunnarsson 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2020-09-10 Organ Kommunfullmäktige 
 

Anslaget sätts upp 2020-09-17 Anslaget tas ned 2020-10-09 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 18:15–20:35 
  
Ledamöter Mats Öhgren (M) ordförande, Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), 

Annelie Persson (M), Mikael Söderlund (M), Hans Ivarsson (C), Marie-
Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Joakim Rönnberg (S), Sara 
Axelsson (S), Ola Eriksson (S), Bo Molander (S), Anna-Lena Rehnman (S), 
Susanne Andersson (S), Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), 
Inga-Lill Frössman (V), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Ulf 
Johansson (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Helene Molander (S) 
  

Övriga Anders Neuman ekonomichef/tf kommundirektör, Jessica Hänninen 
kommunsekreterare 

 



  
PROTOKOLL 2 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Svar på medborgarförslag om låsbara cykelboxar eller cykelgarage vid Arboga 
station ............................................................................................................................... 5 

Svar på medborgarförslag om låsbara cykelförråd för pendlarcyklar vid 
stationen .......................................................................................................................... 7 

Anmälan om medborgarförslag om att fråga alla barn i Sverige hur det trivs i 
familjen ............................................................................................................................ 9 

Anmälan av medborgarförslag om att vårdnadshavare ska lämna in intyg för 
bättre kontroll på barnens schema i förskolan ......................................................... 10 

Anmälan av medborgarförslag om att byta ut gatlyktor på del av Smedjegatan
 ......................................................................................................................................... 11 

Anmälan av medborgarförslag om att Arboga kommun tillsammande med 
Köping och Kungsörs kommun bör möjliggöra för sina pensionärer att kunna 
fortsätta spela boule inomhus .................................................................................... 12 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP) 2021-2023 ...................................................... 13 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 .............................................................. 20 

Tertialuppföljning 2020 för Arboga kommun .......................................................... 23 

Antagande av avfallsplan 2020-2030 ......................................................................... 25 

Tomtpriser för Dalern 8 och Tallen 3 ........................................................................ 29 

Försäljning av Rådhuset och Musicum (Helge And 17 och 18) ............................ 30 

Försäljning av Arboga kommuns bostadsrätter på Kapellgatan och 
Hällbacksvägen ............................................................................................................ 34 

Avgäldsreglering och friköp av tomträttsfastigheten Stenängen 5 ...................... 36 

Överföring av investeringsbudget för spontanidrottsplats och skatepark från 
fritids- och kulturnämnden till kommunstyrelsen .................................................. 38 

Revidering av taxa för hyra av anläggningar .......................................................... 39 

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer ........................................... 40 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning............................................... 41 

Revidering av bolagsordning för AVAAB, Arboga Vatten och Avlopp AB ....... 43 



  
PROTOKOLL 3 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Revidering av bolagsordning för AKTAB, Arboga kommunalteknik AB........... 45 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund .. 46 

Revidering av attestreglemente ................................................................................. 47 

Förändrad pensionsredovisning ................................................................................ 48 

Biblioteksplan 2020-2022 ............................................................................................. 50 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun år 2019 ......................... 52 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 
18) ................................................................................................................................... 53 

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Västra Mälardalen ........................ 55 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd 2019 .................................................. 57 

Återrapportering av uppdrag till fritids- och kulturnämnden att undersöka 
möjligheten för gemensamt Leaderprojekt med Medåkers IF för en hinderbana
 ......................................................................................................................................... 58 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-09-10 ................................................. 60 

  



  
PROTOKOLL 4 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 84  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring 

Utgår 

- Bordlagt fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter 

Razmus Schagerström (S)  
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§ 85 KS 145/2018-101 

Svar på medborgarförslag om låsbara cykelboxar eller 
cykelgarage vid Arboga station 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att Sturestadens Fastighets 

AB tillsammans med Arboga kommun utreder möjligheten att 

uppföra cykelboxar vid stationen. 

Sammanfattning 

Paula Kossack har den 6 april 2018 kommit in med ett 

medborgarförslag om låsbara cykelboxar eller cykelgarage vid 

Arboga station. Förslagsställaren beskriver att allt fler arbetspendlar 

med tåget från Arboga station och lyfter det positiva med att 

bilparkeringen byggdes ut i området för några år sedan. Vidare 

menar förslagsställaren att det vore bra om samma 

parkeringsmöjligheter fanns för de som vill cykla till stationen istället 

för att ta bilen. 

Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden som 

behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde den 19 

december 2018. Av protokollsutdraget framgår att Arboga kommun 

arbetar löpande med att underlätta för arbetspendlare och ser gärna 

att andelen som går eller tar cykel till stationen ökar. En fortsatt 

utveckling vid Arboga station som på sikt kan medföra en ökning av 

antalet cyklande arbetspendlare skulle kunna vara ett cykelgarage 

eller cykelboxar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 69 att 

medborgarförslaget återremitteras för att ge 

kommunstyrelseförvaltningen möjlighet att utreda de ekonomiska 

förutsättningarna för att bifalla medborgarförslaget. 

En diskussion har under utredningens gång förts mellan kommunen 

och Sturestadens Fastighets AB som resulterat i att man tillsammans 

utreder möjligheten att uppföra cykelboxar vid stationen.” 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att Sturestadens Fastighets 

AB tillsammans med Arboga kommun utreder möjligheten att 

uppföra cykelboxar vid stationen. 

Yrkande 

Bo Molander (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut 

och yrkar istället att Arboga kommun tillsammans med Sturestadens 

Fastighets AB får i uppdrag att uppföra cykelboxar vid stationen till 

offererad kostnad. 

Anders Röhfors (M) yrkar avslag på Bo Molanders (S) yrkande och 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Bo Molanders (S) avslagsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Sturestadens Fastighets AB 
Akten  
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§ 86 KS 95/2018-101 

Svar på medborgarförslag om låsbara cykelförråd för 
pendlarcyklar vid stationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att Sturestadens Fastighets 

AB tillsammans med Arboga kommun utreder möjligheten att 

uppföra cykelboxar vid stationen. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att kommunen ska ordna låsbara 

cykelboxar/cykelförråd vid Arbogas tågstation har inkommit från 

Eva Ljung. Förslagsställaren beskriver att allt fler arbetspendlar med 

tåget från Arboga station och lyfter det positiva med att 

bilparkeringen byggdes ut i området för några år sedan. Vidare 

menar förslagsställaren att det vore bra om samma 

parkeringsmöjligheter fanns för de som vill cykla till stationen istället 

för att ta bilen. 

Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden som 

behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde  

den 19 december 2018. Av protokollsutdraget framgår att Arboga 

kommun arbetar löpande med att underlätta för arbetspendlare och 

ser gärna att andelen som går eller tar cykel till stationen ökar. En 

fortsatt utveckling vid Arboga station som på sikt kan medföra en 

ökning av antalet cyklande arbetspendlare skulle kunna vara ett 

cykelgarage eller cykelboxar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 69 att 

medborgarförslaget återremitteras för att ge 

kommunstyrelseförvaltningen möjlighet att utreda de ekonomiska 

förutsättningarna för att bifalla medborgarförslaget. 

En diskussion har under utredningens gång förts mellan kommunen 

och Sturestadens Fastighets AB som resulterat i att man tillsammans 

utreder möjligheten att uppföra cykelboxar vid stationen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.  Medborgarförslaget besvaras med att Sturestadens Fastighets 

AB tillsammans med Arboga kommun utreder möjligheten att 

uppföra cykelboxar vid stationen. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Bo Molander (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut 

och yrkar istället att Arboga kommun tillsammans med Sturestadens 

Fastighets AB får i uppdrag att uppföra cykelboxar vid stationen till 

offererad kostnad. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Bo Molanders (S) avslagsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Sturestadens Fastighets AB 
Akten  
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§ 87 KS 221/2020-101 

Anmälan om medborgarförslag om att fråga alla barn i 
Sverige hur det trivs i familjen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och 

överlämnas till socialnämnden för besvarande i enlighet med 

kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Signe-Elina Andersson har kommit in med ett medborgarförslag den 

26 maj 2020 om att fråga alla barn i Sverige hur de trivs i familjen. 

Medborgarförslaget bedöms inte vara en politisk fråga för Arboga 

kommun. Förslaget föreslås ändå omvandlas till en synpunkt och 

överlämnas till socialnämnden för besvarande med hur kommunen 

arbetar för Arbogas barn. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 88 KS 224/2020-101 

Anmälan av medborgarförslag om att vårdnadshavare 
ska lämna in intyg för bättre kontroll på barnens 
schema i förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och 

överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för besvarande 

i enlighet med kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Lina Öhling med flera har kommit in med ett medborgarförslag den 

1 juni 2020 om att vårdnadshavare ska lämna in intyg för bättre 

kontroll på barnens schema i förskolan. 

Medborgarförslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för barn- och 

utbildningsnämnden och inte en politisk fråga. Förslaget föreslås 

omvandlas till en synpunkt och överlämnas till barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 89 KS 240/2020-101 

Anmälan av medborgarförslag om att byta ut gatlyktor 
på del av Smedjegatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och 

överlämnas till Arboga Kommunalteknik AB för besvarande i 

enlighet med kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Yvonne Andersson har kommit in med ett medborgarförslag den  

8 juni 2020 om att byta ut gatlyktor på del av Smedjegatan för en 

enhetlig belysning i gammeldags stil.  

Medborgarförslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Arboga 

Kommunalteknik AB (AKTAB) och inte en politisk fråga. Förslaget 

föreslås omvandlas till en synpunkt och överlämnas till AKTAB för 

besvarande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten 
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§ 90 KS 296/2020-101 

Anmälan av medborgarförslag om att Arboga kommun 
tillsammande med Köping och Kungsörs kommun bör 
möjliggöra för sina pensionärer att kunna fortsätta 
spela boule inomhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och 

kulturnämnden för besvarande. 

Sammanfattning 

Rolf Olsson har kommit in med ett medborgarförslag den 20 juli 2020 

om att Arboga kommun tillsammans med Köpings och Kungsörs 

kommuner bör möjliggöra för sina pensionärer att kunna fortsätta 

spela boule inomhus. Detta genom att hyra/låta bygga lämplig lokal 

i regionen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 91 KS 69/2020-041 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP) 2021-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 

fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023. De politiska inriktningarna ska 

vara styrande för nämndernas och styrelsens 

verksamhetsplanering. 

2. Kommunfullmäktige fördelar 828 804 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 -10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 

kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel. 

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 

12 i Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Styrelsen 

beslutar om omfördelning mellan investeringsområden inom 

totalramen. 

7. Internräntan för 2021 fastställs till 1,25 procent vilket är en 

sänkning jämfört med 2020 med 0,25 procent. 

8. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2021. 

9. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att uppta nya lån 

med totalt 32 miljoner kronor. 
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10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 

respektive Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Denna 

ska innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 

kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-

fördelning på verksamhetsnivå samt fördela investeringsram 

per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade 

taxor och avgifter från och med år 2021 för beslut i 

kommunfullmäktige i november 2020. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 

kommunfullmäktige i januari år 2021. 

13. Kommunstyrelsen tilldelas utredningsuppdrag att hantera 

enligt sidan 4 i Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. 

Uppdragen ska konkretiseras och återredovisas till 

kommunfullmäktige. 

14. Utredningsuppdraget om översyn av den anropsstyrda 

trafiken ändras till att gälla den anropsstyrda tätortstrafiken. 

15. Skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2020. 

16. Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 antas i övrigt. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sara Axelssons (S) 

yrkande. 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges 

samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en 

plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål 

och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 

tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP).  

I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, 

vision, strategiska områden samt övergripande mål och mätningar 

för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens 



  
PROTOKOLL 15 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering och 

ramar.  

Enligt kommunens process avseende planering och uppföljning 

fastställs resultatbudget, ekonomiska ramar, investeringsbudget och 

finansieringsbudget som ett första steg i kommunstyrelsen i augusti 

och kommunfullmäktige i september. Inför kommunfullmäktiges 

beslut i november om skattesats och slutlig resursfördelning 

genomförs värdering av förutsättningar avseende till exempel 

nulägesanalys, skatteprognoser och kommunalekonomisk 

utjämning.  

Tjänsteskrivelsen och dokumentet Strategisk och ekonomisk plan 

2021-2023 utgår ifrån majoritetens (P7:s) förslag. Förutom dessa 

förslag bifogas även Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

förslag samt förslag till revisionens budget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 

fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023. De politiska inriktningarna ska 

vara styrande för nämndernas och styrelsens 

verksamhetsplanering. 

2. Kommunfullmäktige fördelar 828 804 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 -10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 

kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel. 

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk 
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plan 2021-2023. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 

12 i Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Styrelsen 

beslutar om omfördelning mellan investeringsområden inom 

totalramen. 

7. Internräntan för 2021 fastställs till 1,25 procent vilket är en 

sänkning jämfört med 2020 med 0,25 procent. 

8. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2021. 

9. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att uppta nya lån 

med totalt 32 miljoner kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 

respektive Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Denna 

ska innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 

kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-

fördelning på verksamhetsnivå samt fördela investeringsram 

per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade 

taxor och avgifter från och med år 2021 för beslut i 

kommunfullmäktige i november 2020. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 

kommunfullmäktige i januari år 2021. 

13. Kommunstyrelsen tilldelas utredningsuppdrag att hantera 

enligt sidan 4 i Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. 

Uppdragen ska konkretiseras och återredovisas till 

kommunfullmäktige. 

14. Utredningsuppdraget om översyn av den anropsstyrda 

trafiken ändras till att gälla den anropsstyrda tätortstrafiken. 

15. Skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2020. 

16. Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 antas i övrigt. 
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Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sara Axelsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut i punkterna 2, 4, 15 och 16 och yrkar istället bifall till 

socialdemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan 2021-

2023. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut i punkterna 2, 4 och 16 och yrkar istället bifall till 

sverigedemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan 

2021-2023. 

Anders Cargerman (L) yrkar med stöd av Hans Ivarsson (C) bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Joakim Rönnberg (S) yrkar bifall till Saras Axelssons (S) yrkande och 

avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Sara Axelssons (S) och Martin Nyqvists (SD) respektive yrkanden 

finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering 1 

Votering är begärd och verkställs. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut utgör huvudförslag och för att ta fram ett motförslag ställs 

Sara Axelssons (S) bifallsyrkande till socialdemokraternas förslag till 

strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 mot Martin Nyqvists (SD) 

bifallsyrkande till sverigedemokraternas förslag till strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023. Den som vill att Sara Axelssons (S) 

yrkande ska vara motförslag röstar ja. Den som vill att Martin 

Nyqvists (SD) yrkande ska vara motförslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Helene Molander (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson (S), Ola Eriksson (S), Bo Molander (S), Anna-Lena 

Rehnman (S) och Susanne Andersson (S). 
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Nej-röster avger: Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD) och 

Ulf Johansson (SD). 

Avstår: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Annelie Persson 

(M), Mikael Söderlund (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise 

Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Anders Cargerman (L), 

Marianne Samuelsson (L), Inga-Lill Frössman (V) och Mats Öhgren 

(M). 

Utfallet är 7 ja-röster, 3 nej-röster och 11 avstår. Kommunfullmäktige 

utser därmed Sara Axelssons (S) yrkande till motförslag. 

Votering 2 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sara 

Axelssons (S) bifallsyrkande till socialdemokraternas förslag till 

strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Sara Axelssons 

(S) yrkande röstar nej. 

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

Persson (M), Mikael Söderlund (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise 

Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Anders Cargerman (L), 

Marianne Samuelsson (L), Inga-Lill Frössman (V) och Mats Öhgren 

(M). 

Nej-röster avger: Helene Molander (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson (S), Ola Eriksson (S), Bo Molander (S), Anna-Lena 

Rehnman (S) och Susanne Andersson (S). 

Avstår: Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD) och Ulf 

Johansson (SD). 

Utfallet är 11 ja-röster, 7 nej-röster och 3 avstår. Kommunfullmäktige 

beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 



  
PROTOKOLL 19 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Rådhuset i Arboga AB 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Ekonomi 
Akten  
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§ 92 KS 70/2020-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Investeringar och ökade hyreskostnader för Ladubackskolan 

f-6 utbyggnad flyttas fram i tabellerna under stycke 4.1 för att 

stämma överens med taget inriktningsbeslut. 

2. Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 godkänns. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) återremissyrkande. 

Sammanfattning 

Syftet med Strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar 

för att med god framförhållning kunna planera och strukturera 

kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt 

perspektiv.  

Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 

investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. 

Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelsen i 

det årliga arbetet med Strategisk och ekonomisk plan. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen i samband med 

planeringsprocessen inför kommande verksamhetsår. Inför detta 

arbete inventerar förvaltningarnas verksamheter användningen av 

sina lokaler. Ett förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan lämnas 

tillsammans med nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk 

och ekonomisk plan till budgetberedningen i början på maj. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om lokalförsörjningsplanen i 

samband med att man föreslår kommunfullmäktige besluta om 

Strategisk och ekonomisk plan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 om 

befolkningsprognos för perioden 2020-2030 och ska gälla för fortsatt 

planering och dimensionering. Planen utgår från en oförändrad 

befolkning utifrån 31 december 2019 då invånarantalet var 14 087.  
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Arbetet med att ta fram nya detaljplaner pågår för ett antal olika 

fastigheter i kommunen. Det finns i dagsläget ett tjugotal planprojekt 

på planlistan.  

För åren 2020-2026 finns ett ackumulerat investeringsbehov i lokaler 

på cirka 952 miljoner kronor. Detta skulle leda till nettoökningar av 

hyreskostnader på totalt cirka 62 miljoner kronor. 

Investeringsutgifterna och dess påverkan på hyrorna är framtagna 

utifrån nyckeltal och ska ses som uppskattningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Investeringar och ökade hyreskostnader för Ladubackskolan 

f-6 utbyggnad flyttas fram i tabellerna under stycke 4.1 för att 

stämma överens med taget inriktningsbeslut. 

2. Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar att ärendet återremitteras för grundligare 

utredning. 

Anders Röhfors (M) yrkar avslag på Martin Nyqvists (SD) 

återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
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Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Rådhuset i Arboga AB 
Ekonomi 
Lokalstrateg 
Akten  
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§ 93 KS 174/2020-042 

Tertialuppföljning 2020 för Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs 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 samt arbetsmarknadsstatistik. Mer om respektive 

nämnds/styrelsens prognoser och verksamhet hänvisas till 

respektive uppföljning som bifogas ärendet. 

Det budgeterade Årets resultat uppgår till 9,9 miljoner kronor. 

Helårsprognosen är 11,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor. Nämnderna och styrelsen 

visar en ekonomisk obalans mot fullmäktiges tilldelade ram på 23,7 

miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen för skatter, kommunal 

ekonomisk utjämning och generella statsbidrag visar en positiv 
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budgetavvikelse på 2,3 miljoner kronor, dock finns betydande 

avvikelser på vissa specifika intäktsposter. Finansnettot visar i 

helårsprognosen på en positiv budgetavvikelse på 3,4 miljoner 

kronor beroende på dels en aktieutdelning och dels på lägre 

räntekostnader än budgeterat. Det finns betydande osäkerhets-

faktorer beroende på den pågående pandemin. Det kan påverka 

både nämndernas/styrelsens resultat och skatteintäkterna. En stor 

del av löneöversynen är flyttad till hösten vilket är en ytterligare 

osäkerhetsfaktor. 

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 127,6 miljoner kronor 

och helårsprognosen till 107,4 miljoner kronor vilket innebär en 

budgetavvikelse på 20,2 miljoner kronor. Huvudorsaken till 

överskottet är tidsförskjutningar i exploateringsverksamheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 94 KS 461/2018-106 

Antagande av avfallsplan 2020-2030 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för att undersöka andra 

samverkansmöjligheter. 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. 

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. VafabMiljö 

ansvarar för att ta fram avfallsplan och föreskrifter men i enlighet 

med Miljöbalken och förbundsordningen är det kommunfullmäktige 

i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning. 

Renhållningsföreskrifter antogs den 28 november 2019. Kvar att fatta 

beslut om är avfallsplan. 

Avfallsplan 2020-2030 har varit ute på remiss våren 2019. Många 

synpunkter lämnades och ett omarbetat förslag skickades för 

granskning till medlemskommunerna. Arboga kommun lämnade i 

januari 2020 synpunkter på det omarbetade förslaget till avfallsplan.  

VafabMiljö gjorde därefter några mindre revideringar. Vid sitt möte 

den 17 april 2020 fattade direktionen beslut om att skicka reviderat 

förslag till avfallsplan vidare till kommunerna för beslut av 

respektive kommuns fullmäktige under 2020. 

Avfallsplanen är strukturerad utifrån avfallstrappans fem 

steg;  minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna och 

deponera. Utifrån dessa steg är mål, delmål och aktiviteter 

uppbyggda. Utöver dessa steg tillkommer mål och aktiviteter för att 

minska nedskräpning, kommunal planering, farlighet i avfall, 

VafabMiljös kundperspektiv samt ekonomiska och finansiella mål 

för VafabMiljö.  

Avfallsplanens innehåll uppfyller de krav som ställs på en 

kommunal avfallsplan enligt gällande lagar och föreskrifter.  
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Avfallsplanens innehåll är densamma för alla medlemskommunerna, 

förutom det avsnitt som berör nedskräpning. Ansvar för sådana 

åtgärder är inte överförda till VafabMiljö, men ska enligt lag ingå i 

avfallsplanen. Därför har varje kommun självt utformat sina mål och 

aktiviteter som rör nedskräpning.  

Arboga kommun lämnade tidigare under året (KS 2020-01-14) 

synpunkter på reviderat förslag till avfallsplan. Synpunkterna har till 

viss del beaktats, men vissa oklarheter kvarstår.  Dessa oklarheter 

bör redas ut för att inte felaktiga förväntningar på Arboga kommuns 

mål och deltagande i olika aktiviteter ska uppstå. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför nedan tolkningar och 

åtgärder av avfallsplanens mål och aktiviteter: 

Arboga kommuns förslag på tolkningar och åtgärder: 
 

− Arboga kommun anser att avfallsplanens mål och aktiviteter 

är alltför många för en liten kommun att kunna avsätta 

resurser för. Arboga kommun kommer att sträva efter att 

uppfylla avfallsplanens mål, utföra planens aktiviteter samt 

delta i nätverk utifrån kommunens vid var tid rådande 

ekonomiska och personella förutsättningar.  

− Arboga kommun anser att det finns oklarheter i avfallsplanen 

avseende kommunens roll vid textilinsamling. Arboga 

kommun kommer att tolka aktiviteter hörande till mål 2.2 som 

att kommunen ej ansvarar för textilinsamling.  

− Arboga kommun har begärt att de ekonomiska 

förutsättningarna vid hantering av sopsand måste belysas 

innan anläggningsstrategi antas. Arboga kommun kommer 

därför att bevaka att de ekonomiska förutsättningarna utreds 

innan anläggningsstrategi antas samt att åtgärder enligt 

strategin blir ekonomiskt försvarbara. 

− Det är mycket svårt att inom historiska- och kulturhistoriska 

miljöer öka tillgängligheten för avfallshantering och 

förpackningar samt uppnå delmålet ” inga problematiska 

hämtställen ”. Arboga kommun förutsätter att hämtning av 

avfall sker anpassat till befintlig infrastruktur och bebyggelse, 



  
PROTOKOLL 27 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

samt att samråd avseende utformning av hämtställen sker 

med syfte att bevara historiska- och kulturhistoriska miljöer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till Avfallsplan 2020-2030 för Arboga kommun antas 

att gälla från och med den 1 november 2020 med Arboga 

kommuns förslag på tolkningar och åtgärder: 

− Arboga kommun anser att avfallsplanens mål och aktiviteter 

är alltför många för en liten kommun att kunna avsätta 

resurser för. Arboga kommun kommer att sträva efter att 

uppfylla avfallsplanens mål, utföra planens aktiviteter samt 

delta i nätverk utifrån kommunens vid var tid rådande 

ekonomiska och personella förutsättningar.  

− Arboga kommun anser att det finns oklarheter i avfallsplanen 

avseende kommunens roll vid textilinsamling. Arboga 

kommun kommer att tolka aktiviteter hörande till mål 2.2 som 

att kommunen ej ansvarar för textilinsamling.  

− Arboga kommun har begärt att de ekonomiska 

förutsättningarna vid hantering av sopsand måste belysas 

innan anläggningsstrategi antas. Arboga kommun kommer 

därför att bevaka att de ekonomiska förutsättningarna utreds 

innan anläggningsstrategi antas samt att åtgärder enligt 

strategin blir ekonomiskt försvarbara. 

− Det är mycket svårt att inom historiska- och kulturhistoriska 

miljöer öka tillgängligheten för avfallshantering och 

förpackningar samt uppnå delmålet ” inga problematiska 

hämtställen ”. Arboga kommun förutsätter att hämtning av 

avfall sker anpassat till befintlig infrastruktur och bebyggelse, 

samt att samråd avseende utformning av hämtställen sker 

med syfte att bevara historiska- och kulturhistoriska miljöer. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka 

andra samverkansmöjligheter. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras enligt Hans Ivarssons (C) yrkande finner ordföranden 

att ärendet ska återremitteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  
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§ 95 KS 197/2020-253 

Tomtpriser för Dalern 8 och Tallen 3 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Småhusfastigheter Dalern 8 och Tallen 3 kan försäljas till ett 

pris om 295 000 kr/fastighet.  

2. Tomtpriser gäller från och med 1 oktober 2020. 

3. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal tecknats.  

4. Tomtkö kommer i första hand att användas för att fördela 

tomter till styckebebyggnation.  

Sammanfattning 

Byggnation är viktigt för att få till stånd en positiv tillväxt av 

befolkning, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Arbogas 

geografiska läge och unika miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna, erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar.  

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2019, § 119, om 

tomtpriser för bostäder inom fastställda detaljplaner för Södra 

Brattberget, kv Cypressen, Götlunda och Medåker.  

Ytterligare två obebyggda småhustomter inom Arboga tätort finns 

möjliga att sälja. Priserna föreslås anpassas till gällande priser för 

övriga småhustomter och föreslås vara 295 000 kr/fastighet.  

Fastigheten Tallen 3 är 750 kvm stor och ligger på Prästgatan 17, ca 

350 meter norr om Arboga centrum. Enligt gällande detaljplan uttas 

planavgift vid bygglov.  

Dalern 8 är 902 kvm stor och ligger på Stationsgatan 41, ca 1 km 

nordöst om Arboga centrum. För denna fastighet uttas ingen 

planavgift.  

Båda fastigheterna har tillgång till kommunalt VA med 

förbindelsepunkt avsatt vid fastighetsgränsen. 

__________ 
 
Skickas till: Samhällsbyggnad, Akten  
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§ 96 KS 511/2019-253 

Försäljning av Rådhuset och Musicum (Helge And 17 
och 18) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Helge And 17 och 18 i Arboga kommun till 

Kommunfastigheter i Arboga AB för en total summa 

motsvarande bokfört värde vid överlåtelsetidpunkten med 

justering för återbetalning av mervärdesskatt.   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal för 

kommunens behov av lokaler i fastigheterna Helge And 17 

och 18 för tiden efter överlåtelsen. 

3. I köpeavtalet ska villkor föras in att sammanträdeslokalerna i 

Rådhuset även fortsättningsvis ska ha samma syfte och 

funktion. 

Sammanfattning 

Den 12 december år 2019 beslutade kommunstyrelsen att 

återremittera ärende om försäljning av Helge And 17 och 18 för att 

utreda möjligheterna att istället behålla Rådhuset.    

Sedan beslutet fattades har ett förvaltningsavtal för Helge And 17 

(Rådhuset) upprättats med Kommunfastigheter i Arboga AB som 

utförare. Avtalet innebär att driftsarbeten avropas på löpande 

räkning när behov uppstår. För Helge And 18 (Musicum) genomförs 

en omfattande renovering av byggnaden för att kunna inhysa Barn- 

och utbildningsförvaltningens administration. Såsom ansvarig för 

genomförandet har Kommunfastigheter i Arboga AB anlitats. 

Arboga kommun saknar egen kompetens och egna resurser för att 

hantera drift-, underhålls- och renoveringsarbeten. Även om 

utförandet av åtgärderna upphandlas krävs kompetens och resurser 

för en långsiktig och ekonomisk försvarbar förvaltning, inte minst för 

att genomföra erforderliga upphandlingar. Ska Helge And 17 och 18 

kvarstå i kommunens ägo måste resurser tillsättas för denna 

administrativa förvaltning. 
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Skälen till att sälja är att de flesta av kommunens bostads-, industri- 

och verksamhetsfastigheter redan har överlåtits till Arbogabostäder 

AB resp. Kommunfastigheter i Arboga AB i samband med bildandet 

av bolagen. Kommunfastigheter i Arboga AB har byggt upp en 

organisation för att effektivt kunna förvalta verksamhetsfastigheter.  

Helge And 17 och 18 bedömdes vid bolagiseringen som strategiskt 

viktiga och behölls därmed i kommunens ägo. 

Rådhuset är, med sin ålder och historia, en byggnad som kräver 

speciell kompetens vid planering och utförande av underhålls- och 

investeringsåtgärder. För att nu, och enligt framtida behov, fungera 

som en modern arbetsplats kommer även anpassningar av lokalerna 

att behöva göras. Resurser och kompetens för den typ av förvaltning 

av verksamhetslokaler, som Rådhuset och Musicum kräver, återfinns 

inom Kommunfastigheter i Arboga AB.  

Med en överlåtelse av Helge And 17 och 18 till bolaget samlas också 

alla kommunens verksamhetslokaler, som ej utgör strategiska 

fastigheter, hos en och samma ägare. Detta ger flexibilitet vid drift 

och underhåll och kan ge samordningsvinster inom bolagets hela 

fastighetsbestånd. Bolaget ges också möjlighet för kostnadseffektiv 

långsiktig planering av underhålls- och investeringsåtgärder.   

Konsekvenser som kan upplevas negativa är att ägarkontrollen lyfts 

från kommunen till ett bolag, trots att det är helägt av kommunen. 

Risken för vidareförsäljning, utan förankring i kommunfullmäktige, 

är dock mycket låg. Detta säkras genom bolagsordningen, där det 

anges att kommunfullmäktige i Arboga kommun ska ges möjlighet 

att ta ställning i frågor av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas, och genom villkor som kan ställas i köpeavtalet.  

Annan negativ konsekvens, som är av engångskaraktär, insatsen som 

krävs för att reglera lyft moms tio år tillbaka i tiden. Vidare behövs 

resurser för att upprätta ett hyresavtal som matchar underhålls- och 

lokalbehov. 

Bedömning 

Kommunkoncernens samlade förvaltar- och beställarkompetens 

finns hos Kommunfastigheter i Arboga AB. Bolaget har som sin 
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huvuduppgift att fokusera på ägande och förvaltande av bebyggda 

fastigheter, vilket inte kommunens övriga verksamheter har. Vid 

hyresförhållande krävs inte samma kompetens som vid upprättandet 

av ett förvaltningsuppdrag, varvid kommunstyrelseförvaltningen 

utan extra resurser torde kunna administrera ett hyresavtal.  

Bolaget har såsom ägare betydligt större möjlighet att planera för 

långsiktiga och kostnadseffektiva underhålls- och 

investeringsåtgärder där samordning kan ske med bolagets övriga 

fastighetsbestånd. Även kortsiktiga samordningsvinster underlättas 

vid ett enhetligt ägande av samtliga kommunens 

verksamhetsfastigheter.  

Om kommunen ska behålla Helge And 17 och 18 krävs ett tillskott av 

förvaltarkompetens och personella resurser till kommunens 

nuvarande verksamhet. 

Utifrån ovan resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

Helge And 17 och 18 överlåts till Kommunfastigheter i Arboga AB 

för en köpeskilling motsvarande bokfört värde vid 

överlåtelsetidpunkten med justering för återbetalning av 

mervärdesskatt. Bokfört värde den 31 oktober 2020 är 9 061 985 kr 

och jämkningsmomsen 739 686 kr. 

Hyresavtal för kommunens behov av lokaler inom fastigheterna, 

föreslås tecknas i samband med överlåtelsen, med hyresnivå enligt 

beslutade ekonomiska ramar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Helge And 17 och 18 i Arboga kommun till 

Kommunfastigheter i Arboga AB för en total summa 

motsvarande bokfört värde vid överlåtelsetidpunkten med 

justering för återbetalning av mervärdesskatt   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal för 

kommunens behov av lokaler i fastigheterna Helge And 17 

och 18 för tiden efter överlåtelsen, inom beslutade ekonomiska 

ramar. 



  
PROTOKOLL 33 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

3. I köpeavtalet ska villkor föras in att sammanträdeslokalerna i 

Rådhuset även fortsättningsvis ska ha samma syfte och 

funktion. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar ändring av beslutspunkt 2 med att stryka 

inom beslutade ekonomiska ramar och yrkar i övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Jonna Lindmans (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Rådhuet i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 97 KS 271/2020-288 

Försäljning av Arboga kommuns bostadsrätter på 
Kapellgatan och Hällbacksvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta 

bostadsrättslägenheterna 07-2140-1-28-1 Kapellgatan 22 C, 07-

2140-1-59-1 Kapellgatan 22 A, 07-2140-1-38-1 Kapellgatan 22 C 

samt 07-2145-1-101-1 Hällbacksvägen 109 till Arbogabostäder 

AB för en köpesumma motsvarande lägenheternas bokförda 

värde vid köpetillfället. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja bostadsrätten på 

Hällbacksvägen 69 till ett bedömt marknadsvärde. 

Sammanfattning 

Arboga kommun köpte tidigare ett antal bostadsrättslägenheter med 

syfte att upplåta i andra hand med s.k. sociala kontrakt. Efter hand 

har kontrakten övergått till vanliga hyresavtal där 

besittningsskyddet för hyresgästen är densamma som för andra 

bostadshyresavtal. Därför kan inte hyresgästen sägas upp vid t.ex. 

försäljning, om inte hyresgästen själv är köparen och har godkänts av 

bostadsrättsföreningen. Kommunen har redan sålt de flesta av 

bostadsrätterna. Kvar i kommunens ägo är följande: 

Bostadsrättslägenheter                                                                             

07-2140-1-28-1 Kapellgatan 22 C, 30 kvm, årshyra 22 920 kr 

07-2140-1-59-1 Kapellgatan 22 A, 60 kvm, årshyra 38 364 kr 

07-2140-1-38-1 Kapellgatan 22 C, 37 kvm, årshyra 30 168 kr 

07-2145-1-101-1 Hällbacksvägen 109, 92,5 kvm, årshyra 64 704 kr 

(elkostnader ingår i hyran, övriga förbrukningsavgifter bekostar 

hyresgästen själv utöver hyran) 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående 4 st 

bostadsrättslägenheter, upplåtna för bostadsändamål, överlåts till 

Arbogabostäder AB till en summa motsvarande bokfört värde vid 

köpetillfället. Bokfört värde den 25 juni 2020 är 36 811 kr. 
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Bostadsrätt – lokal                                                                

Hällbacksvägen 69, 137,5 kvm nyttjas för förskola. I samband med att 

förskolan upphör på Hällbacksvägen 69, och efter återställan av 

lägenheten till bostadsändamål, föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att bostadsrätten säljs till 

marknadsvärde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Rådhuset i Arboga AB/Arbogabostäder AB 
Akten  
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§ 98 KS 272/2020-256 

Avgäldsreglering och friköp av tomträttsfastigheten 
Stenängen 5 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgäldsunderlaget vid avgäldsreglering för 

tomträttsfastigheten Stenängen 5 ska utgöras av 90 % av det 

marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet. 

Avgäldsräntan ska vara 3 % med 10-årig avgäldsperiod. 

Avgälden avrundas nedåt till närmaste belopp jämnt delbart 

med fyra. 

2. I samband med avgäldsregleringen ska tomträttshavaren 

erbjudas att friköpa sin tomträtt till ett pris om 85 kr/m2. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2020, § 27, om reglering av 

tomträttsavgälder för småhus med avgäldsperioder som löper fr.o.m. 

år 2021. 

Utöver tomträtter för småhus finns det också tomträtter för andra 

ändamål, till exempel industri. Arboga kommun har nu möjlighet att 

justera tomträttsavgälden för industrifastigheten Stenängen 5 vars 

nuvarande avgäldsperiod löper ut under 2021. För att kunna justera 

avgälden för nästkommande period måste avtal om ny avgäld 

tecknas senast ett år före utgången av löpande avgäldsperiod.  

Aktuell fastighet ligger på Stenängsvägen i Arboga kommun, cirka 1 

kilometer norr om Arbogas stadskärna. Fastigheten har en areal på 

8061 m2 och är planlagd för industriändamål enligt gällande 

detaljplan, EII-1/1972. 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att avgäldsunderlaget för 

industrifastigheten Stenängen 5 ska beräknas på samma sätt som för 

småhustomträtter. Det innebär att avgäldsunderlaget ska utgöras av 

90 % av det marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet 

samt att avgäldsräntan ska vara 3 % med 10-årig avgäldsperiod. 

Avgälden avrundas nedåt till närmsta belopp jämnt delbart med 

fyra. 
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I samband med avgäldsregleringen föreslås tomträttshavaren 

erbjudas att alternativt få friköpa tomträtten. Med hänsyn till nyligen 

sålda industrifastigheter i Arboga kommun samt 

kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 141, om priser 

för industrimark, föreslås fastigheten Stenängen 5 kunna försäljas till 

ett pris om 85 kr/m2, motsvarande 685 185 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 99 KS 195/2020-041 

Överföring av investeringsbudget för 
spontanidrottsplats och skatepark från fritids- och 
kulturnämnden till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritids- och kulturnämndens investeringsbudget för 

spontanidrottsplats och skatepark om 2 836 000 kronor 

överförs till kommunstyrelsen för att disponeras av Arboga 

Kommunalteknik AB. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har den 23 april beslutat att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att föra över de 

investeringsmedel som nämnden har för uppförande av 

spontanidrottsplats och skatepark till kommunstyrelsen. 

Budgeterade medel är för spontanidrottsplats 2 236 tkr och för 

skatepark 600 tkr.  

Vidare vill nämnden att de båda projekten utförs av Arboga 

Kommunalteknik AB. Fritids- och kulturförvaltningens tjänstemän 

finns med i arbetet vid framtagande av spontanidrottsplats samt 

skatepark för att få med ungdomarnas önskemål. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Ekonomi 
Akten  
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§ 100 KS 326/2020-041 

Revidering av taxa för hyra av anläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för hyra av anläggningar antas att gälla från 

och med 2020-09-15. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har kommit in med ett ordförandebeslut 

med förslag om revidering av taxa för hyra av anläggningar. 

Vid genomgång av fritids- och kulturförvaltningens taxor har det 

framkommit att ishallen enbart har en taxa för matchspel som utgår 

från att det finns betalande publik medan alla andra anläggningar 

även har en taxa för matcher utan entré.  

Under rådande omständigheter med Covid-19 finns det risk att 

föreningen som spelar sina matcher i ishallen inte kan ha publik och 

för att ge alla föreningar samma förutsättningar föreslås en ny taxa 

för ishallen för matcher utan entré.  

Idag är taxan för match division 1 och uppåt 2 200 kr/match och för 

division 2 och nedåt 1 830 kr/match. Den nya taxan för match utan 

entré seniorer föreslås vara 1 050 kr/match. Taxan föreslås gälla 

redan från och med hösten 2020.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 101 KS 227/2020-003 

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, 
övriga nämnder, krisledningsnämnd samt 
gemensamma arbetsformer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas att gälla från och med 2020-10-01. 

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades senast i 

kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 137.  

Nu har ytterligare revideringar gjorts. 

Bland förändringarna kan nämnas 

• Styrelsens ansvar för integrationsarbetet enligt av 

kommunstyrelsen antagna riktlinjer har förtydligats. 

• Kommunstyrelsens ekonomi och medelsförvaltning har 

förtydligats med anledning av antagen finanspolicy. 

• Socialnämndens uppdrag förtydligas. 

• Möjligheten till sammanträden på distans. 

• Formerna för inlämnande av protokollsanteckning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 102 KS 229/2020-003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas att 

gälla från och med 2020-10-01. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit ett antal ändringar i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. Bland annat behöver 

möjligheten till sammanträden på distans samt formerna för att 

lämna in protokollsanteckningar arbetas in i arbetsordningen då 

dessa saknas idag.  

Att inarbeta möjligheten till sammanträden på distans i 

arbetsordningen betyder dock inte att den tekniska lösningen finns 

på plats i dagsläget för att genomföra detta. 

Motsvarande ändringar gällande sammanträden på distans samt 

protokollsanteckning inarbetas även i kommunstyrelsens och 

nämndernas reglementen. 

Även formerna för allmänhetens frågestund saknas helt i 

arbetsordningen. I Arboga kommun finns redan möjligheten för 

allmänheten att ställa frågor vid kommunfullmäktiges 

sammanträden men den är inte reglerad i något särskilt dokument. 

Frågestunden återinrättades som svar på en motion 1996. Då 

beslutades att frågestunden ska vara 15 minuter och att frågor ska 

lämnas in till kommunkansliet senast tisdag i samma vecka som 

sammanträdet hålls. 

Ytterligare en motion besvarades 2005 och då informerades det om 

att det i kommunfullmäktiges frågestund ges möjlighet till 

replikskiften och att ordföranden även har möjlighet att tillåta 

följdfrågor eller kompletterande information från sakkunniga i den 

aktuella frågan.   

Det som beslutades 1996 och 2005 föreslås lyftas in i 

kommunfullmäktiges arbetsordningen tillsammans med vad SKR 
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föreslår ska gälla för allmänhetens frågestund samt ytterligare 

förtydliganden. 

Utöver det görs även en del mindre redaktionella ändringar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 103 KS 253/2020-107 

Revidering av bolagsordning för AVAAB, Arboga 
Vatten och Avlopp AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad bolagsordning AVAAB, Arboga Vatten och avlopp 

AB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 § 139 om 

ägardirektiv och bolagsordningar för Arboga Kommunalteknik AB 

och Arboga Vatten och Avlopp AB. De beslut som gällde 

bolagsordningarna framgår nedan.  

• Bolagsordningarna ändras under § 5 Fullmäktiges rätt att ta 

ställning genom att stycket om när kommunfullmäktiges 

yttrande ska inhämtas flyttas till ägardirektiven. 

• Bolagsordningar ändras under § 6 med att aktiekapitalet ska 

vara högst 200 000 kronor samt under § 7 med att antal aktier 

ska vara högst 200 000 st. 

• Bolagsordningarna ändras under § 11 från att kallelse till 

bolagsstämma ska ske genom brev med posten till att kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 

• Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Kommunalteknik 

AB och Arboga Vatten och Avlopp AB godkänns för övrigt. 

Formuleringen i bolagsordningarnas § 11 om kallelse till 

bolagsstämma bedömdes inte som korrekt av Bolagsverket och 

kommunfullmäktige beslutade därför den 28 mars 2020, § 38 om 

revidering och ny lydelse enligt följande:   

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 

elektroniskt (om det inte är olämpligt) tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman. 

Under ärendets handläggning försvann överstrykningen av den text 

som skulle tas bort och ändringen blev därför inte fullföljd. Texten 

som ska tas bort är nu både angiven med fet stil och omgiven av 

parentes i stället. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Akten  



  
PROTOKOLL 45 (61) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-10  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 KS 254/2020-107 

Revidering av bolagsordning för AKTAB, Arboga 
kommunalteknik AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB, 

AKTAB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2020, § 38 om 

revidering av bolagsordningarna i Arboga Kommunalteknik AB och 

Arboga Vatten och avlopp AB. En av revideringarna föll tyvärr bort i 

hanteringen av ärendet och beslutet medförde att den bolagsordning 

som skickades in till bolagsverket inte var helt korrekt. 

Bolagsordningen för AKTAB som registrerats innehåller den 

korrekta formuleringen i § 11 och för att få en likalydande 

bolagsordning även i kommunfullmäktige så behöver beslutet tas en 

gång till. 

Revideringen gäller § 11 och den korrekta lydelsen ska vara: 

Kallelse ska ske genom brev med posten eller elektroniskt. Tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 105 KS 280/2020-010 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund godkänns under förutsättning att den 

godkänns även av Kungsörs kommun. 

2. Förbundsordningen träder ikraft den 1 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs 

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

bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen 

gjordes i kommunfullmäktige den 12 september 2019, § 100. 

Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 

avser förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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§ 106 KS 245/2020-003 

Revidering av attestreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Attestreglemente för Arboga kommun godkänns och gäller 

från och med 2020-10-01. 

2. Nuvarande attestreglemente för Arboga kommun (KF § 

153/2008) upphör att gälla 2020-09-30. 

Sammanfattning 

Nuvarande attestreglemente är från december 2008. Det finns ett 

behov att ett nytt reglemente då organisationen ser annorlunda ut 

och IT-systemen och arbetssätt är förändrade.  

Attestreglementet är en del av Arboga kommuns arbete med intern 

kontroll. Intern kontroll av ekonomiska transaktioner kallas ofta att 

attestera och innebär att behörig person genom sin namnteckning 

eller elektronisk signatur intygar att transaktionen är kontrollerad 

och felfri.  

Kommunens helägda bolag ska utfärda egna attestreglementen i 

tillämpliga delar. Reglementet styr ansvars- och arbetsfördelningen i 

kommunen när attest sker av ekonomiska transaktioner. 

Behörigheten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner avseende 

till exempel rätten att ingå avtal framgår av delegationsordningar.  

Attestreglementet samspelar med styrdokumenten avseende intern 

kontroll och delegationsordning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Rådhuset i Arboga AB 
Ekonomi 
Akten  
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§ 107 KS 246/2020-042 

Förändrad pensionsredovisning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun övergår från och med år 2021 till lagens 

blandmodell avseende pensionsredovisning. Detta innebär att 

bokslut år 2020 blir sista året med fullfondsredovisning.  

Sammanfattning 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att 

beakta, eftersom skulden ska finansieras under en lång tid framöver. 

Redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader regleras i 

lagen om kommunal bokföring och redovisning samt genom 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som 

är sektorns normgivande organ för redovisning. 

Regelverket anger att de pensioner som intjänats före år 1998 ska 

redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensionerna som 

intjänades före 1998 hanteras ”pay as you go”, det vill säga 

kostnaden tas vid utbetalningen. Samtidigt som pensionsintjänandet 

från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet. Det innebär att 

förändringen och åtagandet inte ska redovisas aktivt i kommunens 

resultat- och balansräkning. Fullfondsredovisning innebär att såväl 

avsättningen samt skulden före 1998 tas upp i balansräkningen och 

att skuldförändringen påverkar resultatet. Enligt fullfondsmodellen 

redovisas samtliga pensionsåtaganden i kommunens balansräkning. 

Pensionsutbetalningarna är detsamma enligt både modellerna. 

Arboga kommun förändrade år 2010 redovisningsmodellen för 

pensioner från blandmodellen till fullfondsmodellen. Kommunen 

anser att det är ett mer korrekt sätt att redovisa pensionsskulden på. 

För att få jämförbarhet mellan åren har effekterna redovisats av 

fullfondsmodellen i resultaträkningen som en jämförelsestörande 

post. Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive särskild 

löneskatt uppgick vid utgången av år 2019 till 379 miljoner kronor.  

Arboga kommun har därmed inte följt lagstiftningen avseende 

pensionsredovisningen sedan 2010 då kommunen redovisat enligt en 
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fullfondsmodell. I den nya lagen om kommunal bokföring och 

redovisning som trädde i kraft 2019 ingår ingen förändring av 

pensionsredovisningen. I regeringsförslaget avsåg regeringen att 

tillsätta en utredning för att vidare utreda vilka konsekvenser en ny 

redovisningsmodell för pensionsförpliktelser får på ekonomin för 

kommuner och regioner, samt hur detta påverkar kravet på god 

ekonomisk hushållning och balanskrav. Det finns ännu ingen 

indikation på att utredningen börjar under överskådlig framtid. 

Därför föreslås att kommunen övergår till lagens blandmodell från 

och med år 2021 vilket innebär att bokslut 2020 blir sista året med 

fullfondsredovisning.  

Tidigare år innebar fullfondsredovisning en högre kostnad då 

pensionsskulden fortfarande ökade. Numera innebär 

fullfondsredovisning en lägre kostnad då den gamla skulden 

minskar/amorteras ner. För Arboga kommuns del innebär en 

övergång till blandmodell i resultatbudgeteten för år 2021 ett 

försämrat resultat med cirka 11 miljoner kronor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun övergår från och med år 2021 till lagens 

blandmodell avseende pensionsredovisning. Detta innebär att 

bokslut år 2020 blir sista året med fullfondsredovisning.  

Yrkande 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten  
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§ 108 KS 188/2020-010 

Biblioteksplan 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Biblioteksplan 2020-2022 antas. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden har 

kommit in med ärende om antagande av biblioteksplan 2020-2022. 

Förslaget till biblioteksplan för Arboga kommun har utarbetats på 

uppdrag av fritids- och kulturnämnden i Arboga med utgångspunkt 

i den reviderade bibliotekslagen från 2014.   

Där framhålls att det i kommunerna ska finnas en övergripande, 

politiskt antagen plan som anger inriktningen för hela kommunens 

biblioteksverksamhet. 

Planen bör innehålla uppföljningsbara mål för både folk- och 

skolbibliotek och även för medieförsörjning och samarbete med 

andra kommunala förvaltningar där biblioteksverksamhet bedrivs. 

För att kunna skapa ett övergripande dokument har planen 

utarbetats i nära samråd mellan kommunens folk- och skolbibliotek. 

Biblioteksplanen har som utgångspunkt en beskrivning av de 

bibliotekssamarbeten som idag finns inom kommunens 

verksamheter. Här redogörs översiktligt för grundskolans och 

folkbibliotekets många samarbetsområden, liksom för 

Vasagymnasiets biblioteksverksamhet där bibliotekssystem och 

databaser delas med folkbiblioteket. 

I planen finns också redovisat de samarbeten som sker med 

socialförvaltningen, exempelvis Boken kommer och bokdepositioner 

på omsorgsboenden. 

I förslaget till biblioteksplan slås fast att biblioteksverksamheten som 

bedrivs i Arboga kommun ska vara angelägen för alla som bor här, 

oavsett ålder, kön, bakgrund eller förmåga. För att detta ska vara en 

meningsfull strategi krävs att de samarbeten som 
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biblioteksverksamheten bygger på förstärks, och att nya 

samarbetsformer utvecklas. 

Utifrån bibliotekslagen och andra styrdokument har vi i 

biblioteksplanen utarbetat sju målformuleringar för folkbibliotekets 

verksamhet och fyra för skolbiblioteksverksamheten att arbeta 

utifrån under åren 2020-2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 109 KS 67/2020-104 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun 
år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen av partistödet för år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2019. 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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§ 110 KS 202/2020-024 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18) antas att gälla från och med den 

1 januari 2020. 

Sammanfattning 

OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 

kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige inom 

kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

OPF-KL 18 ersätter OPF-KL 14 som kommunfullmäktige antog 28 

augusti 2014. Förändringar som skett är följande; 

− Nytt familjeskydd. För de med 40 % eller mer, efter valet 2018, 

under förutsättning att förslaget från SKR är antaget i KF. 

− Lägsta avgift till pensionsbehållning ändras. Från 1,5 % av 

inkomstbasbeloppet till 3 % av IBB. 

− 65-årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av 

formuleringen ”i 32 a § LAS angiven ålder”. 

− Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera 

den förtroendevaldes omställning. 

− Den svårtolkade formuleringen om att 

pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den som ”har rätt 

till egenpension på grund av anställning” har tagits bort. 

− Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre 

året före avgångstidpunkten, utan den förtroendevaldas 

”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste 

året”.  

− 67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av 

formuleringen ”i 32 a § LAS angiven ålder”.  

− Utbetalningen av pensionsbehållningen som 

efterlevandeskydd ska nu alltid ske på fem år, även om 
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dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda redan har 

börjat få sin pension utbetald. 

__________ 
 
Skickas till: 
HR 
Akten  
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§ 111 KS 194/2020-042 

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Styrelsen 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 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med 

årsredovisning för år 2019. 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har 

inkommit med revisionsberättelse för år 2019. 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 

styrelsen 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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§ 112 KS 68/2020-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamhetsberättelser för 2019 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. 

Socialnämnden behandlade kommunala pensionärsrådet och 

kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt 

sammanträde den 12 februari 2020 § 30. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga råd 
Akten  
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§ 113 KS 196/2020-804 

Återrapportering av uppdrag till fritids- och 
kulturnämnden att undersöka möjligheten för 
gemensamt Leaderprojekt med Medåkers IF för en 
hinderbana 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdraget till fritids- och kulturnämnden att utreda 

möjligheten för ett gemensamt Leaderprojekt med Medåkers 

IF för att bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna 

anses utfört. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 24 september 2015, § 128, om att kommunen skulle hjälpa 

Medåkers IF att bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna 

med några kompletterande utegymstationer i anslutning till 

elljusspåret vid Parkudden i Medåker.  

Medborgarförslaget remitterades till fritids- och kulturnämnden för 

besvarande i samråd med utvecklingscentrum och tekniska 

nämnden och samtliga såg positivt på ett samarbete med Medåkers 

IF för att undersöka möjligheterna till ett gemensamt Leaderprojekt.  

Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2016 att besvara 

medborgarförslaget med att fritids- och kulturnämnden fick i 

uppdrag att undersöka möjligheterna för ett gemensamt 

Leaderprojekt med Medåkers IF med syfte att bygga en hinderbana 

för barn, ungdomar och vuxna. 

Fritids- och kulturförvaltningen har därefter i samråd med Medåkers 

IF ett antal gånger diskuterat Leaderprojekt, under tiden har 

Medåkers IF:s ambitioner för Parkuddens IP angående hinderbana 

för barn, ungdomar och vuxna ändrat sig. Föreningen har bland 

annat börjat titta på andra finansieringsmöjligheter än enbart Leader 

Mälardalen och vilken yta som är aktuell att nyttja behöver också 

utredas.  
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Fritids- och kulturförvaltningen ser positivt på att samarbeta med 

Medåkers IF i ett projekt när föreningen vet vilken utveckling av 

Parkuddens IP dom vill ta. 

Fritids- och kulturnämnden anser därmed uppdraget att utreda 

möjligheten till gemensamt Leaderprojekt som utfört. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 114 KS 27/2020-101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-09-10 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Datum Rikt Avs/mott 

289/2020 Granskning av grundskolans 

måluppfyllelse 

2020-06-26 In Revisorerna i 

Arboga kommun 

132/2020 SN 2020-06-17 § 77 Ej 

verkställda gynnande 

biståndsbeslut, period 2, 2020 

2020-06-23 In Socialnämnden 

258/2020 VMMF 2020-06-17 § 45 

Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023 

2020-06-18 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

259/2020 VMMF 2020-06-17 § 44 

Verksamhetsrapport januari-

april 2020 

2020-06-18 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

255/2020 Granskning av intern 

kontroll av 

Hjälpmedelsnämndens 

hantering av hjälpmedel 

2020-06-17 In Region 

Västmanland 

521/2019 KS 2020-05-26 § 117 Svar på 

revisorernas granskning av 

bokslut och årsredovisning 

2019 

2020-05-28 Upp   

124/2020 KS 2020-05-26 § 116 

Årsredovisning 2019 för 

kommunstyrelsens stiftelser 

2020-05-28 Upp   

435/2019 Liv och hälsa ung resultat - 

Arboga 

2020-05-25 In Region 

Västmanland 
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94/2020 Dom i överklagat beslut om 

folkomröstningen om 

Medåkers skola – 

överklagandet avslås 

2020-05-18 In Förvaltningsrätten 

i Uppsala 

6/2020 Beslut 2020-04-23 Eva Dahlén 

(M) är ny ledamot efter 

Tommy Karlsson (M) och 

Peter Wahlström (M) ny 

ersättare 

2020-04-24 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

189/2020 Budgetförslag 2021 VMKF 

Administration 

2020-04-24 In Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 

190/2020 Budgetförslag 2021 

Räddningstjänsten 

2020-04-24 In Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 

191/2020 Grundläggande granskning 

2019 socialnämnden 

2020-04-21 In Revisorerna i 

Arboga kommun 

191/2020 Grundläggande granskning 

2019 fritids- och 

kulturnämnden 

2020-04-21 In Revisorerna i 

Arboga kommun 

191/2020 Grundläggande granskning 

2019 kommunstyrelsen 

2020-04-21 In Revisorerna i 

Arboga kommun 

191/2020 Grundläggande granskning 

2019 barn- och 

utbildningsnämnden 

2020-04-21 In Revisorerna i 

Arboga kommun 

 


