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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 2 KS 374/2020-016 

Krisledningsplan för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krisledningsplan för Arboga kommun antas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Krishanteringsplan antagen den 15 december 2016 § 223 

upphävs. 

Sammanfattning 

Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, 

ska kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 

hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till att 

kommuner och regioner skall minska sårbarheten i sin verksamhet 

och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.  

Krisledningsplanen ska användas när Arboga kommun riskerar att 

drabbas av en samhällsstörning/extraordinär händelse. 

Vid ett annat säkerpolitiskt läge kan planen anpassas så att den också 

kan vara kommunens plan vid höjd beredskap till dess det finns en 

antagen plan för höjd beredskap. 

Krisledningsplanen ska enligt Plan för krisberedskap, civilt försvar, 

säkerhet och säkerhetsskydd 2019-2022 antas av kommunstyrelsen 

och den ersätter krishanteringsplan antagen av kommunfullmäktige 

2016-12-15, §2 23.    

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 3 KS 486/2020-219 

Inrättande av VA-verksamhetsområde för kommunalt 
dricksvatten och spillvatten för Lungers udde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Inrätta verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och 

spillvatten enligt redovisat områden i till ärendet tillhörande 

bilaga 1 daterad 2020-11-23. 

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB har inkommit med ett förslag till VA-

verksamhetsområde för Lungers udde. Förslaget innebär att VA-

verksamhetsområdet inrättas till att omfatta: 

Lunger 5:35, 5:7, 4:57, 33:1, 4:58, 4:53, 4:52, 4:55, 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, 

3:44, 3:13, 3:54, 3:47, 23:1, 1:44, 48:1, 1:42, 4:56, 4:48, 15:3, 1:33, 1:38 och 

20:1. 

Enligt ”Lag ( 2006:412 ) om allmänna vattentjänster” ska 

enligt  stycket om ”en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde”  

§ 7 framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 4 KS 483/2020-011 

Uppdrag att utreda möjlig utveckling av Sturevallens 
område, inom del av Sturestaden 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en 

förstudie om möjlig omvandling av Sturevallens område, 

inom del av Sturestaden 3:1. Förstudien ska resultera i 

underlag till beslut om omvandling ska ske och i sådana fall 

förslag till inriktning, handlingsplan och begäran om 

detaljplaneuppdrag.  

2. Finansiering av förstudien uppgående till 200 000 kronor 

finansieras av disposition av kommunstyrelsens medel för 

oförutsett år 2021. 

3. En tidsplan för förstudien ska presenteras på nästa 

sammanträde med arbetsutskottet. 

Sammanfattning 

Idrottsföreningen Kamraterna i Arboga överlät den 24 maj 1977 

Sturevallen som gåva till Arboga kommun. I ett sidoavtal reglerades 

föreningens rätt till nyttjande av idrottsanläggningen samt rätt till 

likvärdig anläggning om Sturevallen i framtiden skulle nyttjas för 

annat ändamål. 

Med sitt centrala och kollektivtrafiknära läge är området, där 

Sturevallen är belägen, intressant att utveckla för annan verksamhet. 

I översiktsplanen är området angivet såsom omvandlingsområde för 

stadsmässig bebyggelse, handel och kontor.   

Läget invid järnvägen och närheten till stadskärnan medför många 

parametrar att ta hänsyn till. Nämnas bör marknadsförutsättningar, 

konkurrerande intressen och eventuell påverkan på verksamheter i 

stadskärnan liksom inskränkningar i form av bl.a. bullerstörningar 

och säkerhetsavstånd till järnväg. Till detta kommer också det 

faktum att området i dag har en annan användning med stöd av 

avtal.  

För att få ett bra underlag inför beslut om eventuell omvandling av 

Sturevallsområdet behöver en förstudie genomföras. Förstudien ska 
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ge svar på frågor om behov, möjligheter, inskränkningar, alternativ 

för pågående verksamhet och metoder för genomförande. Förstudien 

ska resultera i förslag till inriktning, en handlingsplan och en 

begäran om detaljplan, om omvandling av Sturevallen ses som 

tekniskt och ekonomiskt genomförbart. 

I förstudieskedet kommer utredningar med hjälp av extern 

kompetens behövas. Utredningar som i nuläget ses som nödvändiga 

är avseende bullernivåer och förekomst av eventuella 

markföroreningar. Kostnader för översiktliga utredningar uppskattas 

till 200 000 kronor. Medel för detta behöver avsättas såsom 

komplettering av budgeten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en 

förstudie om möjlig omvandling av Sturevallens område, 

inom del av Sturestaden 3:1. Förstudien ska resultera i 

underlag till beslut om omvandling ska ske och i sådana fall 

förslag till inriktning, handlingsplan och begäran om 

detaljplaneuppdrag.  

Yrkande 

Anders Cargerman (L) och Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar tillägg med att innan förstudien påbörjas 

ska en dialog föras med IFK Arboga för att säkerställa att inga 

allvarliga hinder föreligger med avseende på det/de avtal som finns 

mellan Arboga kommun och IFK Arboga. 

Jonna Lindman (M) yrkar, med stöd av Dan Avdic Karlsson (V), 

tillägg med att finansiering av förstudien uppgående till 200 000 

kronor finansieras av disposition av kommunstyrelsens medel för 

oförutsett år 2021. 

Jonna Lindman (M) yrkar avslag på Martins Nyqvists (SD) 

tilläggsyrkande. 
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Jonna Lindman (M) yrkar vidare tillägg med att en tidsplan för 

förstudien ska presenteras på nästa sammanträde med 

arbetsutskottet. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

Vid ställd proposition på Martin Nyqvists (SD) tilläggsyrkande 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma. 

Vid ställd proposition på Jonna Lindmans (M) tilläggsyrkanden 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 5 KS 24/2020-218 

Antagande av bostadsförsörjningsplan 2025 för 
Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Bostadsförsörjningsplan 2025 – Arboga kommun antas. 

2. Berörda förvaltningar och bolag får i uppdrag att genomföra 

bostadsförsörjningsplanens åtgärder. Åtgärderna ska 

inrymmas i vid var tid gällande Strategisk och Ekonomisk 

plan. 

Sammanfattning 

Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Dessa riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige varje 

mandatperiod. Arboga har de senaste åren inte haft någon aktuell 

bostadsförsörjningsplan. Därför har samhällsbyggnadsenheten, i 

dialog med berörda förvaltningar och bolag, tagit fram en ny 

bostadsförsörjningsplan. Kommunens bostadsförsörjningsplan ska 

bidra med faktaunderlag och vara ett stöd för arbetet med att 

utveckla Arbogas bostadsbestånd och boendemiljöer.   

Bostadsförsörjningsplanen består av en genomgång av 

förutsättningarna på bostadsmarknaden i Arboga, och denna 

genomgång leder fram till mål, riktlinjer och åtgärder för 

kommunens bostadsförsörjning.  

Underlaget i bostadsförsörjningsplanen visar att det behöver 

tillkomma både småhus och flerbostadshus. I flerbostadshus är det 

störst behov av tvåor och treor, medan bostadsbeståndet som helhet 

behöver ett tillskott av bostäder som är tillgängliga för äldre. 

Bostadsförsörjningsplanens två övergripande mål är att det i Arboga 

ska finnas bostäder för alla i attraktiva och goda boendemiljöer, samt 

att bostadsbyggandet i kommunen ska ske resurseffektivt. Utifrån de 

två övergripande målen har tio riktlinjer med tillhörande åtgärder 

tagits fram. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 6 KS 333/2020-210 

Svar på ansökan om planbesked, Björkudden, Lunger 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen lämnar ett negativt besked på Silvercity Holding 

AB:s ansökan om planbesked för Björkudden. 

Sammanfattning 

Silvercity Holding AB har den 31 augusti 2020 inkommit med 

ansökan om planbesked för fastighet Lunger 3:52. Området ligger i 

Björkudden vid Hjälmaren, cirka 5 kilometer sydost om Götlunda.  

Projektet omfattar en area på 3,7 hektar med en total byggyta på 7 

000 kvadratmeter. I förslaget är området indelat i sex områden med 

förskola, naturpark, äldreboende, LSS boende och område för 

bostäder i form av radhus samt hyreshus i två och tre plan. Det 

huvudsakliga målet är att skapa ett idylliskt äldreboende utanför 

stadsbilden tillsammans med förskola och bostäder som erbjuder 

naturnära och inspirerande miljöer.  

I direkt anslutning, till det område som omfattas av ansökan om 

planbesked, finns i öster en gällande detaljplan för Björkudden från 

1979. Denna detaljplan omfattar 148 småhustomter, varav de flesta är 

för fritidsboende. Med en planändring från år 2003 för del av 

planområdet möjliggjordes även för permanentboende på flera av 

tomterna. I dagsläget är endast ett 30-tal av dessa tomter bebyggda, 

och sökande för planbeskedet planerar att bebygga ytterligare cirka 

30 av tomterna inom den befintliga detaljplanen.  

Det aktuella området ingår inte i område som enligt kommunens 

översiktsplan är angivet som utvecklingsområde för bostäder. Enligt 

översiktsplanen inriktning ska ny bebyggelse huvudsakligen 

koncentreras till förtätning och byggnation i anslutning till befintlig 

service, infrastruktur och kollektivtrafik. 

Infrastrukturen inom och i anslutning till Björkudden är inte 

dimensionerad för en exploatering enligt omfattningen i förslaget i 

ansökan om planbesked. För att projektet ska vara genomförbart 
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krävs utbyggnation av både vägnätet och VA i området, liksom på 

sikt även annan samhällsservice.   

Området berörs inte av några riksintressen men påverkas av andra 

komplexa frågor som vid en detaljplaneläggning behöver utredas. 

Exempel på detta är risken för översvämningar vid skyfall, 

lämplighet att ianspråktaga jordbruksmark, strandskydd etc.   

Samhällsbyggnadsenhetens bedömning är, utifrån ovan, att en 

detaljplan i enlighet med ansökan om planbesked ej är förenlig med 

översiktsplanens intentioner om att ny bebyggelse huvudsakligen 

ska koncentreras till förtätning och byggnation i anslutning till 

befintlig service, infrastruktur och kollektivtrafik. Kommunen har 

dessutom ett behov av att prioritera sina resurser avseende 

planläggning, plangenomförande och framtida åtaganden till 

områden som enligt översiktsplanen är utpekade som utveckling- 

eller förtätningsområden.  

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 7 KS 334/2020-210 

Svar på ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Prästgärdet 2:1, Sågaregatan 5 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

samt påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten 

Prästgärdet 2:1, Sågaregatan 5. 

Sammanfattning 

Telenor Sverige AB har inkommit med ansökan om planbesked 

avseende ändring av gällande detaljplan för befintlig telestation på 

Sågaregatan 5, inom del av fastigheten Prästgärdet 2:1. Fastigheten 

ägs av Arboga kommun. 

 

Telestationen på Sågaregatan 5 strider mot gällande detaljplan, EII-

3/1978, som anger att området endast får användas för 

idrottsändamål. Byggnaden uppfördes år 2000 av Utfors Networks 

AB, som fick ett tillfälligt bygglov för åtgärden. Telenor köpte upp 

Utfors år 2002 och har ägt byggnaden sedan dess.  

 

Det tillfälliga bygglovet har gått ut, men Telenor är angelägen om att 

få ha telestationen kvar eftersom det är en viktig knutpunkt för 

telekommunikationen i området. För att få ett permanent bygglov för 

befintlig telestation måste gällande detaljplan ändras. En 

planändring ger även möjlighet för Arboga kommun att upplåta eller 

överlåta den del av fastigheten som byggnaden upptar.  

I nära anslutning till befintlig telestation finns en mottagningsstation 

för elkraft med anslutande luftledningar, samt ledningsrätter för 

bland annat elektronisk kommunikation och starkström. 

 

Området berörs inte av något riksintresse. 

Planarbetet bedöms ske i standardförfarande och bekostas av 

sökande. 

__________ 
Skickas till: Samhällsbyggnad, Akten  
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§ 8 KS 464/2020-256 

Reglering av tomträttsavgälder 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avgäldsunderlag vid avgäldsreglering för tomträtter år 2022 

ska utgöras av 90 % av det marktaxeringsvärde som gällde 

vid senaste årsskiftet. Avgäldsräntan ska vara 3 % för 

tomträtter med 10-årig avgäldsperiod. Avgälden avrundas 

nedåt till närmaste belopp jämnt delbart med fyra.  

Sammanfattning 

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

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

år 2021.  

Arboga kommun har nu möjlighet att förändra avgälden för 

fastigheterna Diakonen 6 och Ärlan 11, vars nuvarande 

avgäldsperioder löper ut under år 2022. Avgälden ska enligt lag vara 

oförändrat till beloppet under en avgäldsperiod. Varje avgäldsperiod 

är minst 10 år. För att kunna förändra avgälden för nästkommande 

period måste avtal om ny avgäld tecknas senast ett år före utgången 

av löpande avgäldsperiod.  

 

Fastigheten Diakonen 6 ligger på Bondegatan och är upplåten med 

tomträtt för småhusändamål. Ärlan 11 ligger på Borgaregatan och är 

upplåten med tomträtt för garageändamål.  

 

Enligt jordabalken 13 kapitlet 11 § ska värdet på marken vid tiden för 

omprövningen ligga till grund för avgälden. 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att avgäldsunderlaget, vid 

avgäldsregleringar år 2022, ska utgöras av 90 % av det 

marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet samt att 

avgäldsräntan ska vara 3 % för tomträtter med 10-årig 

avgäldsperiod. Avgäldsräntan avrundas nedåt till närmaste belopp 

jämnt delbart med fyra. 

__________ 
Skickas till: Samhällsbyggnad, Akten  
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§ 9 KS 466/2020-014 

Förslag till trafikförändringar från Arboga kommun 
inför rambudget 2022 för Kollektivtrafikmyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förändringar 

godkänns som Arboga kommuns förslag till förändringar 

inför sommar- och hösttidtabellen för 2021 samt för 

rambudgeten 2022.   

2. Skolskjutsen ska i största möjligaste mån ta med andra 

resenärer än skolbarn. 

Sammanfattning 

Region Västmanland har genom sin kollektivtrafiksförvaltning 

ansvaret att planera all kollektivtrafik i länet, som är av ett allmänt 

intresse och kan bedrivas på en kommersiell grund. 

Länets kollektivtrafik finansieras genom biljettintäkter och 

resterande underskott finansieras av skattemedel. Regionen 

finansierar underskott i stomtrafik vilket omfattar tåg – och 

busstrafik mellan kommunhuvudorter. Övrig trafik inom 

kommunerna finansieras av kommunerna själva. Det är upp till varje 

kommun att bestämma hur mycket kollektivtrafik de vill ha inom 

kommunen. Kostnaderna och intäkterna för den inomkommunala 

kollektivtrafiken tillfaller i sin helhet kommunerna.  

De ekonomiska förutsättningarna 2021 är fastställda i den gällande 

rambudgeten för 2021 och går inte att ändra på utöver tillköp eller 

förändringar inom ram. Kollektivtrafiksförvaltning har påbörjat 

tidtabellplaneringen för sommar- och hösttidtabellen och en ny 

rambudget för 2022. Kollektivtrafiksförvaltningen vill nu ha in 

Arboga kommuns önskemål om förändringar.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av statistik från 

Kollektivtrafiksförvaltningen. Av statistiken kan det konstateras att 

ett antal turer har väldigt låg beläggning. 

Linje 54 som går mellan Medåker och Arboga har en väldigt låg 

beläggning och det är nästintill bara skolelever som har nyttjat linjen. 
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Efter nedläggningen av Medåkers skola har många elever valt att 

börja på Nybyholmskolan. Linje 54 går ej förbi Nybyholmskolan 

vilket har inneburit att behov av skolskjuts har uppstått. Idag går 

både linjetrafik och skolskjuts bredvid varandra mellan Medåker och 

Arboga. Detta har medfört att linjebussen har gått tom under de 

senare månaderna av året. Linje 54 har en budgeterad nettokostnad i 

rambudgeten för 2021 på 426 000 kronor.  

Arbogalinjen som trafikerar Arboga station - Arboga teknikpark har 

en tur som har särskilt låg beläggning, det är turen som går 14:24 

från Arboga teknikpark. Under de 15 vardagar som mätningen 

genomfördes reste totalt 10 personer med denna avgång vilket ger 

ett snitt på 0,7 personer per tur.  

Kommunstyrelseförvaltningen har genom den strategiska och 

ekonomiska planen för 2021-2023 fått i uppdrag att se över den 

anropstyrda trafiken i Arboga tätort. Idag så fungerar det så att 

personer kan beställa en resa inom radie av 4 kilometer från stora 

torget. Personer bestämmer själv var de vill bli upphämtade och 

avlämnade. Resorna körs av Västerås Taxi som oftast utgår utanför 

staden. Kommunstyrelseförvaltningen har framförallt tittat på att gå 

över till en flexlinje i tätorten. Det innebär att det alltid finns ett 

fordon i staden som stannar på bestämda hållplatser. Personer kan 

ringa in och beställa en resa mellan de angivna hållplatserna. 

Kostnaden för detta beräknas till ungefär 1 miljon kronor, idag har 

Arboga kommun enligt rambudgeten för 2021 en budgeterad 

nettokostnad på 800 000 kronor för den anropstyrda tätortstrafiken.  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag på förändringar 

• Lägga ner den linjelagda trafiken mellan Medåker och Arboga 

och ha samma trafikutbud som mellan Arboga och Götlunda 

det vill säga skolskjuts och två anropstyrda servicelinjer mitt 

på dagen.  

• Ta bort turen som går 14:24 från Arboga teknikpark till 

Arboga station.  

• Se över den anropstyrda tätortstrafiken med inriktning mot 

att gå över till en flexlinje i Arboga tätort.  

__________ 
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Skickas till: 
Region Västmanland 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 10 KS 452/2020-001 

Bildande av koncern för helägda bolag i Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Arboga kommun säljer samtliga sina aktier i Arboga 

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB för 

kommunens bokförda värden till Rådhuset i Arboga AB. 

2. I eget ärende utses kommunstyrelsens arbetsutskott till 

styrelse i Rådhuset i Arboga AB och nuvarande styrelse 

entledigas. 

3. Kalla till stämma i Rådhuset i Arboga AB och ge ett direktiv 

till styrelsen att förvärva samtliga aktierna i ovan nämnda 

bolag samt att ge direktiv om att genomföra en 

verksamhetsövergång för samtlig personal från Rådhuset i 

Arboga AB till Arboga Kommunalteknik AB.  

4. Styrelsen i Rådhuset i Arboga AB föreslås att utse 

kommundirektören som verkställande direktör. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen bereder nya ägardirektiv för 

moderbolaget och Arboga Kommunalteknik AB och ny 

bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB med 

anledning av att verksamhetsinriktning och omfattning 

förändrats. 

6. Kommunstyrelsen får besluta om eventuella icke principiella 

justeringar som kan krävas för att genomföra 

koncernbildningen och verksamhetsövergången. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i övrigt fatta erforderliga 

beslut och vidta de åtgärder som behövs för koncernbildning 

och transaktioner i samband med detta. 

Reservation 

Martin Nyqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 
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Sammanfattning 

Den 14 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att bilda tre bolag, ett moderbolag och 

två dotterbolag, ett avseende kommunens VA-verksamhet och ett 

avseende kommunens drift och projektverksamhet.  

Den 28 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att förvärva tre bolag 

enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut samt att bolagen 

avseende VA-verksamhet och drift- och projektverksamhet sätts i 

drift. Beslutet innebär att endast två bolag har köpts och driftsatts i 

avvaktan på beslut om driftsättning av ett moderbolag och 

koncernbildning. Sedan tidigare finns det helägda Rådhuskoncernen 

med dotterbolagen Arboga Bostäder AB (ABO) och 

Kommunfastigheter i Arboga AB (KFIAAB).  

För att stärka styrning och ledning av Arboga kommun som helhet i 

det långsiktiga perspektivet är inriktningen att bilda en 

kommunkoncern. Mål för koncernbildning är att åstadkomma 

förbättrad ägarstyrning, skapa synergi och samordningseffekter 

mellan bolagen och den kommunala förvaltningen och skapa 

möjligheter till resultatutjämning.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 3 november 2020 

beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till koncernbildning till kommunfullmäktiges sammanträde i 

januari 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att koncernbildning 

genomförs genom att överföra ägandet av kommunens helägda 

aktiebolag till Rådhuset i Arboga AB (Rådhuset AB). På så sätt får 

kommunen såväl en aktiebolagsrättslig som skatterättslig koncern 

med ett moderbolag och fyra direktägda dotterbolag Arboga 

Kommunalteknik AB (AKTAB), Kommunfastigheter i Arboga AB 

KFIAAB), Arbogabostäder AB (ABO) och Arboga Vatten och Avlopp 

AB (AVAAB).  

Styrelse i moderbolaget föreslås bli kommunstyrelsens arbetsutskott 

och nuvarande styrelse entledigas. För att skapa en enhetlig 

hantering av kommunkoncernens uppsikt och styrning så är det 
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brukligt att kommunchef eller kommunekonomichef erhåller 

funktionen som VD i moderbolaget. 

Styrelserna i Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder 

AB rekommenderas att till VD utse VD i Arboga Kommunalteknik 

AB.  

I samband med koncernbildningen skall en verksamhetsöverföring 

ske d v s att all personal från Rådhuset i Arboga AB överförs till 

Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB). Detta för att göra Rådhuset i 

Arboga AB till ett renodlat moderbolag, som bara äger aktier i 

dotterbolag och att erhålla ett driftsbolag, AKTAB, som inbegriper all 

den driftstekniska personalen. För driftpersonalen i AVAAB sker 

ingen förändring. Genom koncernbildning blir kommunens 

bolagsstruktur tydligare och det skapas möjligheter till en bättre och 

mer samlad hantering av bolagen och en tydligare ägarstyrning. 

PWC har haft i uppdrag att utreda bolagsbildningen och konstaterar 

att i och med den föreslagna justeringen rörande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna så finns det inga väsentliga 

negativa skattemässiga effekter vid en eventuell koncernbildning 

under år 2021 i Arboga kommun där Rådhuset AB utgör moderbolag 

och övriga bolag utgör helägda dotterbolag.  

PWC konstaterar även att vid en genomgång av befintlig samt 

önskad organisationsstruktur ser man att det finns 

upphandlingsrättsliga risker med såväl nuvarande som önskad 

organisationsstruktur. Bedömningen är att det föreligger risker ur ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv vid horisontell anskaffning mellan 

systerbolag och särskilt när det allmännyttiga bostadsbolaget ABO 

köper tjänster från AKTAB enligt önskad struktur samt från 

Rådhuset i Arboga AB enligt befintlig struktur.  

Tidplan för beslut 

• Inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari sker 

utskick av handlingar även till bolagsstyrelserna. 

• 12 januari utskick till kommunstyrelsens sammanträde den 19 

januari 

• 21 januari utskick till kommunfullmäktiges sammanträde 
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• 28 januari kommunfullmäktige sammanträde 

• Februari/mars genomförs stämma med Rådhuset i Arboga 

AB där styrelsen erhåller direktiv om att köpa aktierna 

dotterbolagen samt godkänna en verksamhetsövergång av 

personal. 

• Februari/mars genomförs på kommunfullmäktiges uppdrag 

beslutad aktieöverlåtelse och verksamhetsövergång 

• Styrelsen i Rådhuset i Arboga AB utser ny VD på 

styrelsemöte. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun säljer samtliga sina aktier i Arboga 

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB för 

kommunens bokförda värden till Rådhuset i Arboga AB. 

2. I eget ärende utses kommunstyrelsens arbetsutskott till 

styrelse i Rådhuset i Arboga AB och nuvarande styrelse 

entledigas. 

3. Kalla till stämma i Rådhuset i Arboga AB och ge ett direktiv 

till styrelsen att förvärva samtliga aktierna i ovan nämnda 

bolag samt att ge direktiv om att genomföra en 

verksamhetsövergång för samtlig personal från Rådhuset i 

Arboga AB till Arboga Kommunalteknik AB.  

4. Styrelsen i Rådhuset i Arboga AB föreslås att utse 

kommundirektören som verkställande direktör. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen bereder nya ägardirektiv för 

moderbolaget och Arboga Kommunalteknik AB och ny 

bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB med 

anledning av att verksamhetsinriktning och omfattning 

förändrats. 

6. Kommunstyrelsen får besluta om eventuella icke principiella 

justeringar som kan krävas för att genomföra 

koncernbildningen och verksamhetsövergången. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i övrigt fatta erforderliga 

beslut och vidta de åtgärder som behövs för koncernbildning 

och transaktioner i samband med detta. 
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8. Styrelserna i Arboga Kommunalteknik AB, 

Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB 

rekommenderas att utse en gemensam vd för bolagen samt att 

tjänsten som vd ska utlysas. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut i punkterna ett till sju och avslag på punkt åtta. 

Ajournering 

Ajournering är begärd och verkställs kl 14:15 - 14:30. 

Yrkande fortsättning 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i 

punkterna ett till sju finner ordföranden att kommunstyrelsens 

beslutar bifalla desamma. 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i punkten 

åtta mot Håkan Tomassons (M) avslagsyrkande finner ordföranden 

att kommunstyrelsen beslutar bifalla Håkan Tomassons (M) 

avslagsyrkande. 

Protokollsanteckning 

Anders Cargerman (L), Dan Avdic Karlsson (V) och Martin Nyqvist 

(SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi anser att ett förtydligande av tjänsteskrivelsen erfordras avseende 

tjänsten som vd i bolagen. Vi rekommenderar bolagen att utse en 

gemensam vd för bolagen Arboga Kommunalteknik AB, 

Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB samt 

rekommenderar bolagen att tjänsten utlyses. 

__________ 
 
Skickas till:  
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 11 KS 83/2020-287 

Ny förskola i del av Hällbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att genomföra 

upphandling av ny förskola Hällbacken. Om inkomna anbud 

uppfyller de ställda kraven och inom ramarna för den 

framtagna budgeten kan entreprenadkontrakt tecknas med 

vinnande anbudsgivare och utförandet kan starta. Om inte 

anbudet faller inom detta beslut erfordras nytt beslut av 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

I den Strategiska lokalförsörjningsplanen 2020-2026 som beslutades 

av kommunfullmäktige september 2020 beskrivs behovet av 

förskolelokaler. Historiskt har behovet av förskoleplatser varit stort. 

Demografiskt har barn i 1-5 år ökat och till det även en ökning 

beroende på ökad inflyttning och att fler barn börjar förskolan redan 

när man fyller 1 år. Andelen inskrivna barn i Arboga är hög i 

förhållande till riket. För att möta behovet av antalet platser har 

förskolor öppnats i temporära lokaler och överinskrivningar har 

genomförts på befintliga avdelningar. Ny förskola med 175 

förskoleplatser (Skogsgläntan) har byggts och öppnades i juni 2020. 

Enligt planen finns investering 2021-2022 i Hällbacken av ny 

förskola. 

Vid en oförändrad befolkning i kommunen är nuvarande prognos att 

det behövs platser för 750 barn i förskolan år 2028. Prognosen av 

antalet barn är förändrad sedan beslutet av en ny skolorganisation. 

Om ny förskola (Hällbacken) byggs innebär det att det just nu inte 

finns ett framtida behov av ny förskola på norr (Nybyholm). 

Dessutom kan det vara aktuellt att avveckla en mindre förskola. Om 

förskola Hällbacken byggs kommer förskolan Regnbågen (moduler) 

att avvecklas. 

Kommunfastigheter i Arboga AB (KFIA) fick i april 2020 av 

kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektering av del av 

Hällbackens äldrecenter till förskola. När Hällbackens äldrecenter 
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flyttar till nya lokaler finns möjlighet att bygga om en del av 

byggnaden till förskola. I äldrecentrets lokaler finns redan en 

förskola med cirka 100 platser. Med denna ombyggnation skulle 

förskolan utökas med ytterligare cirka 100 platser, och på så sätt 

kunna möta framtidens behov av förskoleplatser. 

En kalkyl av investeringsutgifter är utförd i projekteringsfasen och 

uppgår till 28,5 miljoner kronor och omfattar byggnad, utemiljö och 

trafik. Till detta tillkommer möbler, lös inredning och lös 

lekutrustning till ett belopp om 1,5 miljoner kronor. Beloppen kan 

komma att förändras när upphandling är genomförd. 

De löpande driftkostnaderna för förskoleverksamheten påverkas vid 

en byggnation av förskola Hällbacken. Driften på förskolan gör att 

kostnaderna ökar, samtidigt minskar kostnaderna vid avveckling av 

förskolemodulerna Regnbågen och en eventuell avveckling av 

ytterligare en mindre förskola. Nettoeffekten skulle innebära en ökad 

kostnad på cirka 700 tkr. Till detta kommer också engångskostnader 

vid avveckling av modulerna på cirka 710 tkr.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge 

Kommunfastigheter i Arboga AB i uppdrag att genomföra 

upphandling av ny förskola Hällbacken. Om inkomna anbud 

uppfyller de ställda kraven och inom ramarna för den framtagna 

budgeten kan entreprenadkontrakt tecknas med vinnande 

anbudsgivare och utförandet kan starta. Om inte anbudet faller inom 

detta beslut kommer nytt beslut behöva fattas. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att genomföra 

upphandling av ny förskola Hällbacken. Om inkomna anbud 

uppfyller de ställda kraven och inom ramarna för den 

framtagna budgeten kan entreprenadkontrakt tecknas med 

vinnande anbudsgivare och utförandet kan starta. Om inte 

anbudet faller inom detta beslut erfordras nytt beslut av 

kommunstyrelsen.  
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Yrkande 

Andreas Silversten (S) och Anders Cargerman (L) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 12 KS 281/2020-109 

Antagande av ANDT-policy för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. ANDT-policy för Arboga kommun antas och gäller från och 

med den 1 februari 2021. 

2. Nu gällande alkohol- och drogpolitiska policy antagen av 

kommunfullmäktige i Arboga den 23 oktober 2008, § 130, 

upphävs från och med den 31 januari 2021. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2020, § 141, att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över kommunens 

Alkohol- och drogpolitiska policy från 2008. Under hösten 2020 

tillsattes en projektgrupp med representant från varje förvaltning 

samt säkerhetssamordnaren. Projektgruppen fick i uppdrag att 

samordna och utveckla kommunens ANDT-arbete samt att ta fram 

en ny ANDT-policy för Arboga. 

Policyn är framtagen dels utifrån den av regeringen beslutade 

nationella ANDT-strategin, ”En samlad strategi för alkohol-, 

narkotika-, dopings- och tobakspolitiken 2016-2020”, samt utifrån 

länsstyrelsens regionala strategi. ANDT-policyn ska fungera på en 

övergripande nivå och ange riktningen för kommunens ANDT-

arbete. Det övergripande målet samt de sex långsiktiga mål som 

anges ska konkretiseras dels i den handlingsplan som Förebyggande 

rådet årligen upprättar, men ska även fungera som ett stöd vid 

framtagandet av handlingsplaner, riktlinjer och andra dokument på 

respektive förvaltning som berör ANDT-arbetet. Förebyggande rådet 

ansvarar för uppföljningen av ANDT-policyn. 

En ny nationell strategi beräknas finnas på plats någon gång efter 

årsskiftet 2021, efter det beräknas den regionala strategi som 

länsstyrelsen tar fram finnas på plats inför 2022. Därför 

rekommenderas att denna policy ses över och revideras vid något 

tillfälle under 2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 december, § 156, 

att återremittera ärendet för att se över formuleringen av det 

övergripande målet under stycke 3.1. Det övergripande målet ”Ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska 

och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat 

tobaksbruk” är direkt hämtat från den nationella ANDT-strategin.  

För målet om ett narkotikafritt samhälle är det illegal narkotika som 

avses. Däremot finns en problematik kring främst icke-förskrivna 

men även förskrivna narkotikaklassade läkemedel. Felaktig 

användning eller i kombination med andra substanser, exempelvis 

alkohol, kan leda till ett beroende eller få allvarliga konsekvenser. 

Läkemedelsberoende kan även förekomma i de fall läkarens 

ordination följs, exempelvis när någon har medicinerats under lång 

tid för smärta. I det förebyggande arbetet ingår därför att minska 

skadeverkningar av narkotikaklassade läkemedel samt 

läkemedelsberoende. Ett förtydligande har lagts till i den inledande 

texten under avsnitt 3. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 13 KS 418/2020-043 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

planering och uppstart av förskolan Skogsgläntan har beviljats 

av kommunfullmäktige i november år 2020. 

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) återremissyrkande. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har den 7 oktober (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 har i november 2020 beslutat 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.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

planering och uppstart av förskolan Skogsgläntan har beviljats 

av kommunfullmäktige i november år 2020. 



  
PROTOKOLL 30 (51) 
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Kommunstyrelsen 
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2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 

verksamheterna förskolan och grundskolan år 2021 avslås. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till 

beslut i punkt ett och återremiss på punkt två för en 

konsekvensbeskrivning. 

Håkan Tomasson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återemitteras finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (51) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 KS 477/2020-045 

Kommunal borgen för Arboga Kommunalteknik ABs 
pensionsåtaganden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunen ingår borgen såsom för egen skuld för Arboga 

Kommunalteknik AB:s pensionsutfästelser som inte är 

försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension.  

Sammanfattning 

Arboga Kommunalteknik AB började sin verksamhet vid årsskiftet 

2019-2020. I december 2019 ingick bolaget ett avtal med KPA AB 

avseende pensionsadministration. 

Enligt pensionsbestämmelserna ska bolagets pensionsutfästelser som 

inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension 

vara tryggat enligt något av alternativen: 

• Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal 

borgen eller kreditförsäkring 

• Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i 

Tryggandelagen 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att avsättning 

genomförs i balansräkningen i kombination med kommunal borgen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 KS 478/2020-045 

Kommunal borgen för Arboga Vatten och Avlopp ABs 
pensionsåtaganden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige förslås besluta 

1. Kommunen ingår borgen såsom för egen skuld för Arboga 

Vatten och Avlopp AB:s pensionsutfästelser som inte är 

försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension.  

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB började sin verksamhet vid årsskiftet 

2019-2020. I december 2019 ingick bolaget ett avtal med KPA AB 

avseende pensionsadministration. 

Enligt pensionsbestämmelserna ska bolagets pensionsutfästelser som 

inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension 

vara tryggat enligt något av alternativen: 

• Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal 

borgen eller kreditförsäkring 

• Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i 

Tryggandelagen 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att avsättning 

genomförs i balansräkningen i kombination med kommunal borgen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (51) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16 KS 120/2020-106 

Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

En lägesrapport om kommunens arbete med anledning av 

coronaviruset lämnas. En lägesrapport lämnas vid sammanträden 

med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17 KS 37/2020-101 

Svar på motion om att öka medarbetares inflytande i 
kommunalt styrda verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson (S) har kommit in med en motion om att öka 

medarbetares inflytande i kommunalt styrda verksamheter. 

Motionären föreslår att kommunen inför en digital brevlåda för 

förbättringsförslag som administreras av kommunkontoret, där alla 

förslag hanteras, besvaras och används på det sätt som verksamheten 

bedömer att de gör bäst nytta. Samt att kommunen inför 

övergripande rutiner för att medvetandegöra alla kommunens 

medarbetare om att den digitala brevlådan finns och att allas förslag 

läses och hanteras av representanter för kommunledningen. 

I Arboga kommun används det digitala systemet Stella där 

medarbetare rapporterar in skador och tillbud. Från 1 februari 2021 

kommer det i detta system även vara möjligt att lämna 

förbättringsförslag. Inkommet förbättringsförslag hanteras först av 

HR-enheten, sedan av kommunledningsgruppen och slutligen av 

berörd förvaltning. 

Information kring möjlighet att lämna förbättringsförslag kommer 

att ges till alla medarbetare av respektive chef, via intranätet samt 

vid medarbetarintroduktion.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalls. 
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Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 KS 398/2020-009 

Uppdrag från kommunstyrelsen som inte är 
återrapporterade samt rutin för återrapportering 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdrag från kommunstyrelsen som ännu inte är 

återrapporterade avskrivs, anses utförda eller kvarstår enligt 

till ärendet tillhörande sammanställning. 

2. Återrapporteringen godkänns och ska ske årligen till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer genomförde 2019 granskning av 

kommunstyrelsens system för styrning, uppföljning och kontroll, s.k. 

uppsiktsplikt över kommunens nämnder. 

Revisorernas sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen 

till stora delar har en fungerande uppsikt genom styrmodell som 

finns fastslagen i strategisk och ekonomisk plan, internkontroll-

reglementet, återrapportering av ej verkställda uppdrag från 

kommunfullmäktige samt dialogmöten med nämnderna. 

Revisorerna ansåg dock att det saknas en sammanhållen uttolkning 

och strategi för kommunstyrelsens uppsikt, vad den innebär, vilka 

insatser som ska göras för att den ska uppfyllas och hur avvikelser 

ska hanteras. 

Utifrån den bedömningen rekommenderade revisorerna 

kommunstyrelsen bland annat att ta fram en dokumenterad rutin för 

rapportering till kommunstyrelsen avseende ej verkställda uppdrag 

där man anger hur ofta rapportering ska ske och vilken rapportering 

kommunstyrelsen ska ha. 

Kommunstyrelsen svarade på granskningen den 14 januari 2020 § 10 

och besvarade då ovanstående rekommendation med att det under 

år 2020 kommer tas fram en dokumenterad rutin för rapportering till 

kommunstyrelsen på likartat sätt som redan sker till 

kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom alla beslut som 

kommunstyrelsen tagit sedan 2010 fram till idag och sammanställt 

alla uppdrag som ännu inte är återrapporterade. 

Uppdragen som listas är en blandning av direkta beslutssatser och 

kommentarer som är inbakade i brödtexten vid till exempel svar på 

revisionsrapporter.  

Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom uppdragen och 

föreslår vilka uppdrag som kan avskrivas, vilka som kan anses vara 

utförda samt vilka uppdrag som ska kvarstå. 

Som svar på revisorernas rekommendation om att ta fram en 

dokumenterad rutin för återrapporteringen föreslås att 

återrapporteringen förs upp på förvaltningens ärendekalender och 

redovisas för kommunstyrelsen en gång per år.           

__________ 
 
Skickas till: 
Kansli 
Akten  
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Kommunstyrelsen 
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§ 19 KS 413/2020-001 

Förslag till behandling av nämndinitiativ från (S) om att 
återinföra samhällsbyggnadsberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nämndinitiativet om att återinföra 

samhällsbyggnadsberedningen avslås. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) yrkande. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna genom Andreas Silversten yrkar i ett 

nämndinitiativ till kommunstyrelsen att 

samhällsbyggnadsberedningen återinförs som ett forum för 

diskussion om strategiska frågor avseende lokaler, stadsplanering, 

och utförande. Berörda bolag, berörda förvaltningar och politiken 

har representation vid dessa möten. Minnesanteckningar förs under 

dessa möten för att få en tydlighet och spårbarhet i det som 

diskuterats. 

Samhällsbyggnadsfrågorna ingår sedan tekniska nämnden lades ned 

i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beredningstisdagar används för att mer ingående diskutera 

strategiska och samhällsutvecklande frågor. Representanter från de 

helägda bolagen liksom berörda tjänstepersoner deltar. 

En lokalgrupp som består av kommundirektör, ekonomichef, 

lokalstrateg och VD för kommunfastigheter träffas regelbundet för 

att bereda lokalfrågorna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Nämndinitiativet om att återinföra 

samhällsbyggnadsberedningen avslås. 
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Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till nämndinitiativet finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Initiativtagaren 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (51) 
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Kommunstyrelsen 
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§ 20 KS 28/2021-003 

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderat reglemente för förbundsdirektionen i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund antas att gälla från och med 

2021-03-01. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med förslag 

till revidering av reglemente för förbundsdirektionen. Bland annat 

har möjligheten till sammanträden på distans arbetats in. Utöver det 

har ett antal mindre redaktionella ändringar gjorts.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 21 KS 485/2020-008 

Remiss inför antagande av nytt handlingsprogram för 
räddningstjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga kommun ifrågasätter att det i de kartor som illustrerar 

när första hjälp är på plats, bilaga 1, saknas grön polygon som 

visar var första hjälp är på plats inom 5 minuter för Arboga 

utan endast 8 minuter. Övriga kommuner i handlingsplanen 

har första hjälp på plats inom 5 minuter och vi förutsätter att 

det förhållandet ska gälla även för Arboga kommun. 

2. Arboga kommun har i övrigt inga synpunkter på 

handlingsprogrammet. 

Sammanfattning 

Den 1 januari utökas Mälardalens Brand och Räddningsförbund 

(MBR) med kommunerna Köping, Arboga, och Kungsör (KAK). Med 

anledning av detta måste ett nytt handlingsprogram för 

räddningstjänst antas av den nya direktionen.  

Handlingsprogrammet innehåller inga förändringar vad gäller mål 

och förmåga. Det är kompletterat med den riskbild som finns inom 

det nya MBR samt beskrivning av förmågan inom de olika 

geografiska områdena. Vissa redaktionella justeringar har skett i 

syfte att göra framförallt bilagorna mer tydliga och lättlästa. I ärendet 

finns remissutgåva inklusive bilagor. Arboga kommun berörs på ett 

eller annat sätt av det som står i handlingsprogrammet och dess 

bilagor.  

Sista dag för inlämnande av synpunkter är 18 januari. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Arboga kommun har inga synpunkter på 

handlingsprogrammet. 
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Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar tillägg med ny punkt ett att Arboga 

kommun ifrågasätter att det i de kartor som illustrerar när första 

hjälp är på plats, bilaga 1, saknas grön polygon som visar var första 

hjälp är på plats inom 5 minuter för Arboga utan endast 8 minuter. 

Övriga kommuner i handlingsplanen har första hjälp på plats inom 5 

minuter och vi förutsätter att det förhållandet ska gälla även för 

Arboga kommun. 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till Jonna Lindmans (M) 

tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med 

Jonna Lindmans (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
Akten  
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§ 22 KS 494/2020-003 

Revidering av bolagsordning för Sturestadens 
Fastighets AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB, 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2016, § 1 bolagsordning 

för Sturestadens Fastighets AB. Bolagets ordförande föreslår nu en 

revidering av § 8 Styrelsen som innebär att kommunfullmäktige 

utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt gällande 

bolagsordning utser kommunfullmäktige endast ordförande. Någon 

vice ordförande har tidigare inte utsetts. 

Ändringen har gjorts kursiv och med grön text i förslaget till 

bolagsordning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 23 KS 437/2020-001 

Nytt dataskyddsombud och upphörande av uppdrag 
som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Per Wadlin entledigas som dataskyddsombud. 

2. Carl Björnberg utses till dataskyddsombud. 

3. Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 

Per Wadlins uppdrag som dataskyddsombud har upphört. 

Kommunchefen i Köping samt kommundirektörerna i Arboga och 
Kungsör har enats om att föreslå Carl Björnberg som 
dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, 
bolag och förbund. 
__________ 
 
Skickas till: 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Carl Björnberg 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24 KS 27/2021-102 

Val av personlig ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Håkan Tomasson (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till personlig ersättare för Håkan Tomasson (M) i 

kommunstyrelsens arbetsutskott utses Kevin Söderlund (M). 

Sammanfattning 

Håkan Tomasson (M) är vald till ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott efter Anders Röhfors (M) och personlig ersättare för 

Håkan Tomasson (M) måste utses. Kevin Söderlund (M) är 

föreslagen som personlig ersättare till Håkan Tomasson (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 25 KS 27/2021-102 

Information om tjänstgöring för personlig ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2e vice 
ordförandens föräldraledighet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen att Kerstin Rosenkvist (S) kommer 

tjänstgöra som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

under perioden 1 februari 2021 till 3 maj 2021. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har anmält föräldraledighet från den 1 

februari 2021 till den 3 maj 2021. Hans personliga ersättare Kerstin 

Rosenkvist (S) kommer att tjänstgöra som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott under den perioden och är 

berättigad till ledamotsarvode under samma tid. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 26 KS 35/2021-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2021-01-19 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

120/2020 Öppet brev till 

ansvariga för skolan 

2021-01-07 In barn@covidforeningen.se 

- Protokoll från 

gemensam 

hjälpmedelsnämnd 

2020-11-27 

2020-12-16 In Region Västmanland 

- Protokoll från Västra 

Mälardalens Överför-

myndarnämnd 2020-

12-08 

2020-12-10 In Köpings kommun 

430/2020 Protokoll extra 

bolagsstämma Per 

Capsulam Fibra AB 

2020-12-09 In Fibra AB 

430/2020 Protokoll extra 

Bolagstämma Per 

Capsulam Samkom 

AB 

2020-12-09 In Samkom AB 

25/2020 Beredningstisdagar 

under år 2020 

2020-12-03 Upp   

80/2020 Förebyggande rådets 

minnesanteckningar 

2020-11-24 

2020-11-28 Upp   
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93/2020 Minnesanteckningar 

näringslivsråd 2020-

11-20 

2020-11-25 Upp Näringslivsrådet 

446/2020 Avstår från yttrande 

över Ds 2020:24 

2020-11-24 Upp   

- Protokoll från Västra 

Mälardalens Överför-

myndarnämnd 2020-

11-10 

2020-11-12 In Köpings kommun 

446/2020 Remiss Införandet av 

en familjevecka 

påbörjas (Ds 2020:24) 

2020-11-04 In Socialdepartementet 

Sverige Kommuner och Regioner 

• 20:40 Jobb för unga 

• 20:41 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. HÖK 20 med svenska 

kommunalarbetareförbundet 

• 20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser samt bilagor till AB 

• 20:43 Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor 

för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med 

svenska kommunalarbetareförbundet 

• 20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK 20 med 

OFR Allmän kommunal verksamhet 

• 20:45 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) för 2020 

• 20:46 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 

småhus i bostadsrättsform 

• 20:47 Pensionsnämndens beslut om omräkning av 

pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 

förmånsbestämda pensioner enligt  PFA och KAP-KL under 

2021 

• 20:48 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 

insatser – BEA 20 
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• 20:49 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionärer som inte har fått 

försäkringsskydd enligt AGS-KL 

• 20:51 Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK 20 och med 

stud 20 – OFR Läkare 

• 20:56 Omsorgprisindex (OPI) för 2021 

• 20:57 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 

• 20:58 Redovisningsfrågor 2020 och 2021 

• 20:59 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021 

• 20:60 Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, 

prognos 2020-2022 

• 20:61 Överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser samt bilagor till AB 

• 21:02 Förläning av överenskommelse om 

semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 

ersättning till riskgrupper under coronapandemin 

• 21:03 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19  
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§ 27 KS 78/2020-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-19 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

§ 46 Köpeavtal för del av fastigheten 

Norra Skogen 1.65 

G5 SAM 2020-06-25 308/2020 

§ 47 Tilldelningsbeslut upphandling 

av teknisk service på 

storköksmaskiner  

F3 KD 2020-11-04 453/2020 

§ 48 Refinansiering av lån E5 EKO 2020-11-17 460/2020 

§ 49 Köpekontrakt Arboga kommun-

Byggnadsfirma Lund AB, Geologen 

2-7 

G5 SAM 2020-11-24 423/2019 

§ 50 Uppdrag till SKL att genomföra 

upphandling avseende elenergi 

F1 KD 2020-11-24 465/2020 

§ 51 Tilldelningsbeslut avseende 

laboratorietjänster 

F3 KD 2020-11-26 468/2020 

§ 52 Pandemigåva B11 KSO 2020-12-01 78/2020 

§ 53 Remissvar angående 

Bostadsplan för Surahammars 

kommun 

B9 SAM 2020-12-02 482/2020 

§ 54 Takeawaylunch B11 KSO 2020-12-04 78/2020 

§ 55 Servitutsavtal för Prästgärdet 1:2 G13 SAM 2020-12-08 475/2020 

§ 56 Beslut om leasing av 

kaffemaskin till stadsbiblioteket 

F7 EKO 2020-12-10 78/2020 



  
PROTOKOLL 51 (51) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-19  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 57 Genomförande av granskning av 

detaljplan för Söder 1:7 

G2 SAM 2020-12-16 374/2019 

  

Delegater 

KSO – Kommunstyrelsens ordförande 

EKO – Ekonomichef 

KD – Kommundirektör 

SAM - Samhällsbyggnadschef 


