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Kommunstyrelsens återrapportering av ej avslutade 
uppdrag från kommunfullmäktige 2021 och tidigare 

Uppdrag Kommentar 

KF 2020-02-07 § 2 

Uppdrag att ta fram en klimat-

strategi för Arboga kommun 

Dnr KS 56/2020-430 

KS 2021-06-22, § 126: 

Klimatstrategin remitteras till 

berörda organisationer och 

politiska partier.  

Pågår. 

KF 2020-09-10 § 85 

KF 2020-09-10 § 86 

Sturestadens Fastighets AB 

tillsammans med Arboga kom-

mun utreder möjligheten att 

uppföra cykelboxar vid 

stationen. 

Dnr KS 145/2021-210 

Pågår 

Skrivelse från Sturestaden har 

kommit in där de föreslår att 

uppförande av ett cykelgarage 

intill resecentrum utförs och ägs 

av kommunen. 

KF 2021-06-03 § 65 

Samordna utredning; Omfatt-

ning och lokalisering av spon-

tanidrottsplats/skatepark/multi

sportarena. 

(Tidigare beslut ”uppförande av anläg-

gning för spontanidrott vid Sturepar-

ken/Carl Bergmanparken” upphävs.) 

Delrapportering av uppdraget 
till KS i oktober 2021. 

Strategi fritid- och kultur. 

Utredning pågår. 
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Tekniska nämnden upphörde vi årsskiftet 2018/2019 och följande ärenden 

tillhör sedan dess kommunstyrelseförvaltningen och/eller Arboga 

Kommunalteknik AB. 

Uppdrag Kommentar 

KF 2013-08-29 § 61  

Utvärdera hastighetsplanen 

efter införande. 

KSF/AKTAB 

Införandet av hastighetsplanen 

pågår. 

KF 2014-11-27 § 27 

Se över grönstrukturplanen och 

trädplanen. Nytorget ska 

beaktas i översynen. 

KSF/AKTAB 

Pågår 

Nya rutiner för underhåll har 

inrättats för parker och grön-

områden och för ekbackar har en 

underhållsplan antagits. 

Uppdraget att se över 

grönstrukturplan och trädplan 

kvarstår.   

KF 2015-11-26 § 164 

Se över möjligheten till andra 

modeller på lång sikt för fram-

tida återvinningsstationer. 

Dnr KS 433/2021 

KSF 

Lokalisering av nytt återbruk i 

Arboga kommun pågår, ärende 

startat 2021-10-20. 
 

KF 2016-01-28 § 8  

(Bifallen motion) 

Ta fram riktlinjer för upphand-

ling av livsmedel med avseende 

på kvalitetskrav, miljökrav och 

djurskyddskrav 

Dnr KS 126/2020 

Riktlinjer för måltider inom skol-
verksamheterna: Kostenheten ska 
genom tydliga krav vid upp-
handling, medvetna val vid av-
rop och aktivt verksamhets-
arbete agera i enlighet med målen 
uppsatta av både Agenda 2030, 
Svenska Livsmedelsstrategin och 
lokala styrdokument. Riktlinjerna 
innehåller lista med definierade 
krav att ta sikte mot avseende 
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Skickas till: 
 

kvalitet, miljöhänsyn och djur-
skydd. 

Riktlinjerna för måltidsverksam-
heten inom vård och omsorg och 
verksamhetenför funktionshin-
der: Kostenheten ska verka för 
medvetna inköp som är bra för 
miljö, klimatet och hälsan för att 
påverka livsmedelsproduktion i en 
hållbar riktning.  
 
Riktlinjer för miljökrav i upphand-
ling:  vägledning för hur en avtals-
ansvarig verksamhet i samband 
med framtagande av upphand-
lingsdokument ska utforma ut-
värderingskriterier och avtalsvill-
kor så att utförandet av de upp-
handlade tjänsterna verkar i rikt-
ning mot de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Området ”Livs-
medel” omnämns i riktlinjen som 
ett utpekat område där miljökrav 
kan vara aktuella. 
 
Denna sammanfattning visar att 
det finns framtagna riktlinjer, som 
på olika sätt belyser mål och inrikt-
ning när det gäller kravställning ur 
hållbarhetsperspektiv i samband 
med upphandling av livsmedel. 
 
Kostenheten anser att ärende där-
med kan avslutas och att upp-
draget är utfört. 


