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§ 47  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

− Svar på remiss av Västmanlands regionala 

trafikförsörjningsprogram 

− Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer 

− Röstinstruktion till ombud vid Kommuninvests stämma 

− Anmälan av nämndinitiativ från (SD) om att ta fram 

uppdaterat beslutsunderlag för den nya 

skolorganisationen som belyser både en och två 

högstadieskolor  
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§ 48 KS 563/2019-101 

Svar på medborgarförslag om att Arboga kommun ska 
minska på partistödet till Arbogas partier 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom kommunfullmäktige 

beslutat att partistödet ska ligga på samma nivå som för 2020 

och även fortsättningsvis indexuppräknas. 

Sammanfattning 

Seppo Wickman har kommit in med ett medborgarförslag den 4 

december 2019 om att Arboga kommun ska minska på partistödet till 

Arbogas partier. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att 

medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunfullmäktige behandlade den 22 oktober 2020, § 123 frågan 

om revidering av regler för kommunalt partistöd i Arboga. 

Fullmäktige beslutade då att partistödet ska ligga på samma nivå 

som för 2020 (dvs grundstöd om 32 014 kronor och mandatstöd om 

10 190 kronor) och partistödet ska även fortsättningsvis 

indexuppräknas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 49 KS 404/2019-101 

Svar på medborgarförslag om att bevara Medåkers 
skola så att en profilering kan ske 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom Medåkers skola i 

september 2020 har fått tillstånd av Skolinspektionen att starta 

en friskola i Medåker. 

Sammanfattning 

Erica Sundqvist, Katja Makkonen och Jennifer Westerman har den 5 

september 2019 kommit in med ett medborgarförslag om att bevara 

Medåkers skola så att en profilering kan ske. Förslagsställarna anser 

att det är en självklarhet för dem att Medåkers skola ska finnas kvar 

och då gärna som f-6. De vill se att man dels gjorde 

upptagningsområdet större igen, som det en gång var, och dels 

kunna erbjuda hela kommunens föräldrar och barn en skola med 

idrott och natur profilering. 

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget den 12 

september 2019 och beslutade att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 50 KS 152/2021-003 

Ägardirektiv för Rådhuskoncernen Rådhuset i Arboga 
AB och dess dotterbolag Arboga Kommunalteknik AB, 
Kommunfastigheter i Arboga AB, Arbogabostäder AB 
och Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag 

Arboga Kommunalteknik AB, Kommunfastigheter i Arboga 

AB, Arbogabostäder AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021, § 10 att bilda en 

koncern för helägda kommunala bolag i Arboga kommun. Av 

beslutet framgår bland annat att kommunstyrelseförvaltningen får i 

uppdrag att bereda nya ägardirektiv för moderbolaget och Arboga 

Kommunalteknik AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till nya 

ägardirektiv för moderbolaget Rådhuset i Arboga AB och dess 

dotterbolag Arboga Kommunalteknik AB, Kommunfastigheter i 

Arboga AB, Arbogabostäder AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

med anledning av att verksamhetsinriktning och omfattning 

förändrats i moderbolaget och Arboga Kommunalteknik AB.  

Generella direktiv för hela koncernen har samlats i moderbolagets 

ägardirektiv och dotterbolagens särskilda direktiv finns i bilagor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 51 KS 156/2021-003 

Revidering av bolagsordning för Arboga 
Kommunalteknik AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. § 11 i bolagsordningen ändras till att kallelse till 

bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 

elektroniskt via mejl. 

2. Reviderad bolagsordning för Arboga kommunalteknik AB 

godkänns för övrigt. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021, § 10 att bilda en 

koncern för helägda kommunala bolag i Arboga kommun. Av 

beslutet framgår bland annat att kommunstyrelseförvaltningen får i 

uppdrag att revidera bolagsordningen för Arboga Kommunalteknik 

AB.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad bolagsordning för Arboga kommunalteknik AB 

godkänns. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar ändring under § 11 i bolagsordningen med 

att kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 

elektroniskt via mejl. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med Jonna 

Lindmans (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 52 KS 128/2021-214 

Planuppdrag för Abborren 5 och för Ärlan 12 med flera 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Ärlan 12 med flera. 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Abborren 5. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sara Axelsson 

Gustafssons (S) yrkande. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) yrkande. 

Sammanfattning 

Gäddgårdsskolan är i dagsläget i dåligt skick och behöver ersättas 

med nya lokaler. Det finns två olika lokaliseringsalternativ för en ny 

skola. Det ena alternativet är fastigheterna Ärlan 12 med flera, där 

Gäddgårdsskolan ligger idag. Det andra alternativet är Abborren 5 

som ägs av Lantmännen Novare AB.  

För att det ska vara möjligt att skapa ett nytt och ändamålsenligt 

skolområde krävs nya detaljplaner får båda områdena. En ny 

detaljplan avseende Ärlan 12 möjliggör även att innefatta Trasten 2 

som en del av ett nytt skolområde och därmed kunna skapa nya 

trafiklösningar som är bättre anpassade efter ny utformning av 

området. Inom uppdraget att ta fram en ny detaljplan för Ärlan 12 

med flera bör det även ingå att undersöka möjligheterna för bostäder 

på platsen, antingen för hela området om den nya skolan lokaliseras 

till Abborren 5 eller för delar av området om den nya skolan byggs 

inom samma område.  

Vid en lokalisering av den nya skolan till Ärlan 12 med flera bör det 

ingå i planuppdraget för Abborren 5 att undersöka möjligheterna för 

bostadsutveckling och vilka ytterligare eventuella behov som 

fastighetsägaren har i en planläggning av fastigheten. 
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Båda platserna ligger inom riskzon för översvämning och 

planläggning kommer innebära att åtgärder för att minska 

översvämningsrisken kan bli nödvändiga. Områden nära Arbogaån 

är också utpekade riskområden för erosion och en ombyggnation av 

Abborren 5 kan därför leda till att stabilitetsåtgärder kan krävas för 

ett större område.  

Detaljplaneringen för en ny skola finansieras genom planavtal med 

Kommunfastigheter i Arboga för Ärlan 12 med flera och Lanthem 

Samhällsfastigheter AB (samägt av Lantmännen och Hemsö) för 

Abborren 5.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Ärlan 12 med flera. 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Abborren 5. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag 

till beslut i punkt ett och avslag på punkt två.  

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut 

i punkt ett och återremiss på punkt två. 

Bo Molander (S) yrkar bifall till Sara Axelsson Gustafssons (S) 

yrkanden. 

Håkan Tomasson (M) yrkar avslag på både Sara Axelsson 

Gustafssons (S) och Martin Nyqvists (SD) respektive yrkanden. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14:00-14:10. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 

ett finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 

densamma. 
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Vid ställd proposition på om arbetsutskottets förslag till beslut i 

punkt två ska avgöras idag eller återremitteras finner ordföranden 

att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som anser att ärendet ska 

avgöras idag röstar ja. Den som bifaller Martin Nyqvists (SD) 

återremissyrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Håkan Tomasson (M), Sara Axelsson Gustafsson (S), 

Marianne Samuelsson (L), Anders Cargerman (L), Carl-Erik 

Almskoug (OPA), Jonas Stenzelius (KD), Bo Molander (S), Kerstin 

Rosenkvist (S), Joakim Rönnberg (S) och Jonna Lindman (M). 

Nej-röster avger: Stefan Gunnarsson (SD) och Martin Nyqvist (SD). 

Avstår: Dan Avdic Karlsson (V) 

Utfallet är tio ja-röster, två nej-röster och en som avstår. 

Kommunstyrelsen beslutar därmed att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning fortsättning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 

två mot Sara Axelsson Gustafssons (S) avslagsyrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag.  

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller arbetsutskottets 

förslag röstar ja. Den som bifaller Sara Axelsson Gustafssons (S) 

avslagsyrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Håkan Tomasson (M), Marianne Samuelsson (L), 

Dan Avdic Karlsson (V), Carl-Erik Almskoug (OPA), Jonas 

Stenzelius (KD), och Jonna Lindman (M). 

Nej-röster avger: Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 

Kerstin Rosenkvist (S) och Joakim Rönnberg (S). 

Avstår: Anders Cargerman (L), Stefan Gunnarsson (SD) och Martin 

Nyqvist (SD). 
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Utfallet är sex ja-röster, fyra nej-röster och tre som avstår. 

Kommunstyrelsen beslutar därmed att bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  



  
PROTOKOLL 13 (59) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-30  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 KS 49/2021-214 

Planlista för detaljplaner 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Detaljplan för Holmsäter 1:3 ändras till prioritet 1 och status 

pågående i planlistan. 

2. Redovisad planlista godkänns för övrigt. 

Sammanfattning 

För närvarande finns 21 stycken öppna planärenden. För att effektivt 

kunna styra resurser, både vad gäller handläggare och finansiering, 

till de mest angelägna detaljplanerna krävs en prioritering av 

planärendena. Nedan planlista visar gällande detaljplaneuppdrag 

och detaljplanernas föreslagna prioritering samt uppdrag som 

föreslås utgå.  Prioritetsskalan är 1-3, där 1 innebär hög prioritering 

av ekonomiska och personalresurser och 3 avvaktar diverse beslut 

och/eller ändrade förutsättningar. Planlistan revideras löpande vid 

förändrade förutsättningar samt efter att olika detaljplaner 

tillkommer och avslutas. Planlistan lyfts för avstämning och beslut i 

Kommunstyrelsen årligen. 

Sedan planlistan lyftes för beslut i april 2020 har ett planuppdrag 

tillkommit. Det avser en detaljplan för en teknisk anläggning som 

ägs av Telenor. Fem detaljplaner och två planprogram föreslås att 

utgå då de inte längre anses aktuella eller bedöms genomförbara de 

närmsta åren.  

Det förväntas också tillkomma ett planuppdrag inom kort som då 

föreslås tillföras planlistan. Det avser framtagandet av en detaljplan 

för ny grundskola och kommer då att ges högsta prioritet. 

Det kommer också påbörjas ett arbete med en förstudie för 

Sturevallen enligt uppdrag lämnat av Kommunstyrelsen 2021-01-20. 

Förstudien är i ett mycket tidigt skede och kan, efter politiskt beslut, 

leda till ett planuppdrag. 

På grund av dess betydelse för samhällsplaneringen införs ett 

särskilt avsnitt i planlistan för beslutade förstudier. Förstudien för 

Sturevallen ges prioritering 1 enligt prioritetsskalan. 
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Prioritet: Detaljplan: Syfte: Status: Finansiering: 

1. Vasagymnasiet Bolagisering  och 

bostäder 

Pågående Driftbudget + 

planavtal 

1. Strömsnäs Bolagisering Pågående Planavtal 

1. Söder 1:7 Bostäder Pågående Planavtal 

1. Prästgärdet 2:1 Teknisk anläggning Pågående Planavtal 

1. Syrenen Bostäder - 

flerbostadshus 

Pågående Driftbudget 

3. Åbrinken etapp 3 Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Norra Skogen Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Holmsätter 1:3 Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Östra Brattberget Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Gripen Handel Avvaktande Planavtal 

3. Holmsätter 1:3, 

1:28 

Skola Avvaktande Planavtal 

3. Trasten Del av utveckling 

för 

Gäddgårdsskolan 

Avvaktande Driftbudget 

/planavtal 

3. Erikslund Fastighetsreglering 

– verksamheter 

Avvaktande Driftbudget 

3. Vinbäcken Bostäder Avvaktande Driftbudget 

  Förstudier Syfte:     

1. Sturevallen Utreda 

förutsättningar 

    

  Utgående planer: Syfte:     
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  Hamre 1:11 Bostäder     

  Jädersbruks allé Fastighetsreglering     

  Gropgården Bostäder     

  Guldsmeden Ändring av 

planbestämmelser 

    

  Hjälmarsvik Bostäder     

  Vasastaden Planprogram     

  Lungers udde Planprogram     

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 54 KS 114/2021-253 

Tomtpris för bostadsmark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan gällande Södra 

Brattberget kan försäljas såsom styckebyggartomter där priset 

utgörs av ett tomtbelopp om 295 000 kr för tomter mindre än 

900 m2 och ett tomtbelopp om 340 0000 kr för tomter större än 

900 m2 samt därtill belopp för den av kommunen erlagda 

avgiften för anslutning av vatten och avlopp. 

2. Tomtmark inom kv Flädern, Tallen och Dalern kan försäljas 

såsom styckebyggartomter där priset utgörs av tomtbeloppet 

295 000 kr samt därtill belopp för den av kommunen erlagda 

avgiften för anslutning av vatten och avlopp. 

3.  Tomtmark inom fastställda detaljplaner inom områdena 

Götlunda och Medåker kan försäljas såsom 

styckebyggartomter där priset utgörs av ett tomtbelopp 

beräknat utifrån 75 kr/kvm samt därtill belopp för den av 

kommunen erlagda avgiften för anslutning av vatten och 

avlopp. 

4. Tomtmark inom fastställd detaljplan för Hällarna kan försäljas 

såsom styckebyggartomter där priset utgörs av ett tomtbelopp 

mellan 466 700 kr och 672 252, enligt prismodell beslutad av 

kommunfullmäktige 2015-10-28, samt därtill belopp för den 

av kommunen erlagda avgiften för anslutning av vatten och 

avlopp. 

5. Tomter för styckebyggnation ska i första hand fördelas via 

intresseanmälan och tomtkön.  

6. Tomtmark för bostäder som direktanvisas enligt kommunens 

riktlinjer för markanvisning kan säljas till ett pris baserat på 

marknadsvärdering utförd av auktoriserad fastighets-

värderare och med hänsyn till exploateringskostnader, efter 

beslut fattat av kommunstyrelsen i de fall marknadsvärdet ej 

överstiger 5 miljoner kronor. 

7. Tomtmark för bostäder som anvisas efter anbudsförfarande 

eller som ett resultat av en markansvisningstävling, enligt 
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kommunens riktlinjer för markanvisning, kan säljas efter 

beslut fattat av kommunstyrelsen om marknadsvärdet ej 

bedöms överstiga 5 miljoner kronor. 

8. Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente revideras 

utifrån punkt 6 och 7. 

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

köpeavtal tecknats, eller den tidigare tid som särskilt beslutas 

i samband med markanvisning. 

Sammanfattning 

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

befolkningen, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Arbogas 

geografiska läge och unika miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna, erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar. Ett ökat intresse för 

byggnation av småhus och gruppbebyggda hus har märkts under år 

2020 och i början av 2021. Intresset för kommunens lediga tomter är 

framför allt koncentrerat till de tomter som är belägna i Arboga 

tätort.  

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att marknadsförut-

sättningarna för osålda kommunala tomter inte har förändrats 

tillräckligt för att befintliga tomtpriser ska ändras. En förtydligan 

föreslås dock att kostnaden för vatten- och avloppsanslutning (exkl. 

lägenhetsavgift) tillkommer och ska ingå i priset i de fall Arboga 

kommun erlagt avgiften. 

De av kommunstyrelseförvaltningen föreslagna priserna innebär 

därmed att prissättningsmodell för Södra Brattberget, kvarteret 

Cypressen (kvarteret Flädern) samt Götlunda och Medåker behålls 

utifrån beslut fattat av kommunfullmäktige, §119, 2019-10-24 och att 

prismodell för Dalern 8 och Tallen 3 behålls utifrån beslut fattat av 

kommunfullmäktige, § 95, 2020-09-10. För kvarvarande tomter inom 

Hällarna behålls värderingen av tomtmark inom del av fastigheten 

Ås 3:1 m.fl. enligt beslut fattat av kommunfullmäktige, §134, 2015-10-

28. Intresset för dessa tomter har varit lågt de senaste åren varför en 

revidering inte varit aktuell. 
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Förfrågningar avseende mark lämpat för flerbostadsbebyggelse och 

gruppbebyggelse inkommer kontinuerligt. Sådan bör i första hand 

erbjudas marknaden via anbudsförfarande eller markanvisnings-

tävlan. Där intresset vid inbjudningar till markanvisningar bedömts 

otillräckligt, eller där en intressent inkommer med särskilt 

fördelaktig idé och marken ej planerats för 

anbudsinbjudan/markanvisningstävlan bör direktanvisning kunna 

ske. Kommunens riktlinjer för markanvisning ska tillämpas med 

tillägget att kommunstyrelsen kan besluta om köpeskilling i de fall 

marknadsvärdet ej bedöms överstiga 5 miljoner kronor. Vid 

direktanvisning ska värdebedömning göras av auktoriserad 

värderare. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan gällande Södra 

Brattberget kan försäljas såsom styckebyggartomter där priset 

utgörs av ett tomtbelopp om 295 000 kr för tomter mindre än 

900 m2 och ett tomtbelopp om 340 0000 kr för tomter större än 

900 m2 samt därtill belopp för den av kommunen erlagda 

avgiften för anslutning av vatten och avlopp. 

2. Tomtmark inom kv Flädern, Tallen och Dalern kan försäljas 

såsom styckebyggartomter där priset utgörs av tomtbeloppet 

295 000 kr samt därtill belopp för den av kommunen erlagda 

avgiften för anslutning av vatten och avlopp. 

3.  Tomtmark inom fastställda detaljplaner inom områdena 

Götlunda och Medåker kan försäljas såsom 

styckebyggartomter där priset utgörs av ett tomtbelopp 

beräknat utifrån 75 kr/kvm samt därtill belopp för den av 

kommunen erlagda avgiften för anslutning av vatten och 

avlopp. 

4. Tomtmark inom fastställd detaljplan för Hällarna kan försäljas 

såsom styckebyggartomter där priset utgörs av ett tomtbelopp 

mellan 466 700 kr och 672 252, enligt prismodell beslutad av 

kommunfullmäktige 2015-10-28, samt därtill belopp för den 
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av kommunen erlagda avgiften för anslutning av vatten och 

avlopp. 

5. Tomter för styckebyggnation ska i första hand fördelas via 

intresseanmälan och tomtkön.  

6. Tomtmark för bostäder som direktanvisas enligt kommunens 

riktlinjer för markanvisning kan säljas till ett pris baserat på 

marknadsvärdering utförd av auktoriserad fastighets-

värderare och med hänsyn till exploateringskostnader, efter 

beslut fattat av kommunstyrelsen i de fall marknadsvärdet ej 

överstiger 5 miljoner kronor. 

7. Tomtmark för bostäder som anvisas efter anbudsförfarande 

eller som ett resultat av en markansvisningstävling, enligt 

kommunens riktlinjer för markanvisning, kan säljas efter 

beslut fattat av kommunstyrelsen om marknadsvärdet ej 

bedöms överstiga 5 miljoner kronor. 

8. Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente revideras 

utifrån punkt 6 och 7. 

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

köpeavtal tecknats, eller den tidigare tid som särskilt beslutas 

i samband med markanvisning. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 55 KS 116/2021-253 

Tomtpriser för Sätra nordväst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Inom den nordvästra delen av detaljplan för Sätra trafikplats 

kan mark längst i norr, gränsande till Vretberga 2:2, försäljas 

till ett pris om 170 kr/kvm, inklusive kostnad för 

fastighetsbildning. 

2. Resterande kvartersmark inom den nordvästra delen av 

detaljplan för Sätra trafikplats kan försäljas till ett pris om 200 

kr/kvm, inklusive kostnad för fastighetsbildning. 

3. Tomtpriser gäller från och med 1 maj 2021. 

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

köpeavtal har tecknats, eller den tidigare tidpunkt som 

bestäms i samband med tilldelning av mark.  

Sammanfattning 

Arbogas geografiska läge och fina miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar. För att möta behovet och 

möjliggöra nyetableringar, har en satsning med utbyggnad av 

infrastruktur påbörjats inom den nordvästra delen av detaljplan för 

Sätra trafikplats. 

För området gäller detaljplan EII-1/1999 samt ändring av detaljplan 

EII-5/2013. Detaljplanen är flexibel och medger användningen 

handel, industri och bilservice. Största byggnadsarea i procent av 

fastighetsarean är 50%, och högsta byggnadshöjden är 20 meter. 

Delområdet nordväst har ett attraktivt läge direkt norr om E18/E20 

och omfattar cirka 88 000 kvm kvartersmark. Enligt bifogad 

preliminär fastighetsindelning beräknas 13 byggklara tomter, i 

varierande storlekar och läge, kunna erbjudas till försäljning.  

För att få fram marknadsanpassade tomtpriser har en 

marknadsanalys utförts över handel- och industrimark som varit 

föremål för försäljning i framförallt Mälardalen, men även i övriga 
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Sverige. Nyexploaterade områden, flexibla detaljplaner, goda 

kommunikationsmöjligheter och skyltlägen är några av faktorer som 

motiverar till ett högre pris.  

Utöver marknadsanalysen har även hänsyn tagits till kommunens 

kostnader som beräknas uppstå i samband med exploateringen.  

Lott A, B och C föreslås kunna försäljas till 170 kr/kvm. 

Resterande kvartersmark inom området föreslås kunna försäljas till 

200 kr/kvm. I tomtpriset ingår även kostnad för fastighetsbildning. 

VA- anslutningsavgifter kommer däremot att debiteras enligt 

gällande taxa.  

Ett lägre pris har föreslagits för lott A, B och C eftersom dessa är 

större i storlek, samt har ett sämre läge i jämförelse med resterande 

lotter.  

Efter att tomtpriser är fastställda kommer 

kommunstyrelseförvaltningen att påbörja marknadsföring av 

området. Visionen är att området ska bestå av olika typer av handels- 

och industriverksamheter som kompletterar och förstärker befintligt 

utbud, samt bidrar till fler arbetstillfällen. Fokus kommer att ligga på 

direktförsäljning, men möjlighet till kortare markanvisning ska 

finnas för intressanta projektidéer. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 56 KS 374/2019-214 

Antagande av detaljplan för fastigheten Söder 1:7 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtande avseende detaljplan för fastigheten 

Söder 1:7 m.fl. godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för fastigheten Söder 1:7 m.fl. antas. 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Söder 1:7 har ansökt om ändring i gällande 

detaljplan i syfte att möjliggöra för bostadsändamål. På fastigheten 

Söder 1:7 finns en nästan 300 år gammal byggnad som är i mycket 

dåligt skick. Enligt gällande detaljplan får byggnaden endast 

användas som uthus eller garage. Byggnaden berörs även av en q-

bestämmelse som anger att den inte får rivas eller förvanskas.  

Byggnaden är i så bristfälligt skick att det inte är ekonomiskt möjligt 

att bygga om den till bostäder. Dessutom ställer en ändrad 

användning till bostäder krav på en stabil grund, samt rätt golvnivå 

för att klara eventuell översvämning från 100- och 200 års flöde. 

Under planarbetet har en antikvarisk bedömning samt en 

kulturmiljöanalys tagits fram. För bevarandet av den 

kulturhistoriska miljön utmed ån, samt befintlig byggnads 

kulturhistoriska värde, har styrande utformningsbestämmelser 

införts i plankartan med utgångspunkt i dokumenten ovan. 

Med utgångspunkt i den nu befintliga byggnadens utformning har 

bestämmelser avseende byggnadsarea, byggnadshöjd, takvinkel och 

placering införts. Vidare har bestämmelser förts in för att säkerställa 

att färdigt golv klarar eventuell översvämning för 100- och 200-

årsflöde, samt bestämmelse för vilka åtgärder som krävs för 

byggnation utifrån rasrisk. 

Inom planområdets västra del har en mindre justering av u-området 

gjorts för att bättre stämma överens med nuvarande förhållanden. 

Vissa bestämmelser i den gamla plankartan har ändrats till aktuella 

bestämmelser med samma innebörd. 
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Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum då 

planändringen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Planen handläggs med standardförfarande. Under upprättandet av 

detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och 

andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Synpunkter som 

inkommit samt kommentar om hur dessa påverkat planförslaget 

finns sammanställda och bilagda i samrådsredogörelsen samt 

granskningsutlåtandet. 

Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 29 september – 

21 oktober 2020, samt för granskning under perioden 21 december 

2020 – 15 januari 2021.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fastighetsägaren  
Akten  
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§ 57 KS 575/2019-003 

Utvärdering av kommunens samlade internkontroll 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2020 

godkänns. 

2. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett 

övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll. I ansvaret 

ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas 

inom kommunen samt att tillse att denna utvecklas utifrån 

kommunens kontrollbehov. Förvaltningsövergripande anvisningar 

och regler ska upprättas. 

Arboga kommun arbetar strukturerat med tydlig ansvarsfördelning 

för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och 

information av verksamheten samt att det är efterlevnad av 

tillämpliga lagar och riktlinjer.  

Enligt reglementet för internkontroll ansvarar styrelsen och 

nämnderna för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Styrelsen och nämnderna ska årligen i januari månad upprätta en 

plan för den interna kontrollen för det kommande året. Denna plan 

ska sedan följas upp i samband med upprättande av 

årsredovisningen. Dessa blir separata ärenden i respektive nämnd. 

Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders 

internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 

fall förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma 

om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig 

och säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till 

kommunfullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen och nämnderna. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och 

nämndernas planer och uppföljningar för år 2020. I bilagor redovisas 

styrelsens och nämndernas internkontrollarbete år 2020. 

En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att 

kontroller har utförts under år 2020 utifrån styrelsens och 

nämndernas antagna interna kontrollplaner. Nämnderna och 

styrelsen rapporterar att det finns vissa avvikelser men att arbete 

pågår för att komma till rätta med avvikelserna. 

Med anledning av avvikelser i kontrollmomentet inköp föreslås 

åtgärder för att få ökad köptrohet. Kommunstyrelsen beslutade om 

att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för 

att minimera avvikelser i köptrohet till gällande avtal. Dessa åtgärder 

är: 

• Genomföra översyn av kommunens inköpsorganisation 

• Genomföra förstudie för ett systemstöd för inköp, kontroll och 

uppföljning 

• Genomföra utbildningsinsatser till de som enligt gällande 

delegation köper varor och tjänster. 

Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till kommunstyrelsen i 

september 2021.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 58 KS 444/2020-107 

Bedömning av hel- och delägda bolags verksamhet 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bedömningen är att verksamheten som Rådhuset i Arboga AB 

med dotterbolag, Arboga Kommunalteknik AB, Arboga 

Vatten och Avlopp AB samt Sturestadens Fastighets AB med 

dotterbolag bedrivit under föregående kalenderår får anses 

vara förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för information 

Sammanfattning 

Enligt bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 

2016, § 1, ska kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 

lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av 

bolagens verksamhet under året. Om kommunstyrelsen bedömer att 

ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina 

befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder 

som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 

kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all 

annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att 

kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet 

och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens 

verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 

bolagsordningen och i kompletterande direktiv från 

kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga 

rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna. 

Kommunstyrelsen tar under verksamhetsåret del av protokoll från 

årsstämmor, bolagens budget och ekonomiska prognoser, 
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delårsrapporter och årsredovisningar, revisionsberättelser och 

granskningsrapporter samt övriga handlingar av vikt.  

Dialogmöten har skett under hösten 2020 mellan kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagen. Bolagen deltar på de 

gemensamma ledningsdialogerna för koncernen i mars och 

september. På dialogen i mars så är årsredovisningen huvudpunkten 

och i september så är det främst delårsrapporten som dialogen 

handlar om. Bolagen deltar också på koncernens budgetdag i början 

på maj då förutsättningarna för framtiden diskuteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten  
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§ 59 KS 59/2021-042 

Årsredovisning 2020 Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsredovisning 2020 för Arboga kommun godkänns och 

överlämnas till revisorerna för granskning. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

1. Årets balanskravsresultat 2020, 63,3 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2020, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott.  

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 

årsredovisning för Arboga kommun 2020. Årsredovisningen 

innehåller en övergripande information om den verksamhet som 

bedrivits under 2020. Den innehåller också information om 

kommunens ekonomiska resultat och ställning.  

Resultatet för kommunen uppgick år 2020 till 63,3 miljoner kronor 

vilket motsvarar 7,2 procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Budgeterat överskott år 2020 var 

9,9 miljoner kronor och således blev det en positiv avvikelse mot 

budget med 53,4 miljoner kronor.  Avstämningen mot det 

lagreglerade balanskravet visar att kommunens balanskravsresultat 

uppfyller detta. Årets balanskravsresultat uppgick till 63,3 miljoner 

kronor.   

Mer om kommunens verksamhet, kommunens bolag och 

organisationer, måluppfyllelse, ekonomiska resultat och ställning 

finns i Årsredovisning 2020 och Analysrapport 2020. 

Analysrapporten innehåller analys av sambanden mellan utförda 

åtgärder och uppnådda resultat samt anger förbättringsåtgärder 

inför planeringen framåt.  
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__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna + KPMG 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 60 KS 69/2020-041 

Information om styrelsens och nämndernas Strategisk 
och ekonomisk plan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål noteras. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i september, i samband med beslut 

om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2021-2023, att styrelsen 

ska sammanställa nämndernas mål till kommunfullmäktige.  

En sammanställning av styrelsens och nämndernas samtliga mål har 

upprättats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 61 KS 53/2021-042 

Kompletteringsbudget 2021 för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2021 beslutas om 

totalt 46 688 tkr fördelat på kommunstyrelsen 41 666 tkr, barn- 

och utbildningsnämnden 607 tkr och socialnämnden 4 415 tkr. 

Sammanfattning 

För större och/eller strategiska investeringar beslutar 

kommunfullmäktige om totalutgiften för projektet. Förskjutningar 

mellan åren kan ske och uppföljning ska ske vid prognostillfällen och 

i samband med kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget, för 

investeringar som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning.  

Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska 

ske.  Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som 

inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. 

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2020 och inte genomförs 

2021 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i 

kommande års Strategisk och ekonomisk plan. 

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 

kulturnämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om 

kompletteringsbudget 2021. Fritids- och kulturnämnden har inte 

begärt någon kompletteringsbudget.  

Totala budgeterade investeringar 2020 uppgick till 127 641 tkr. 

Redovisat utfall blev 21 235 tkr vilket innebar ett överskott på 106 406 

tkr. Begärd kompletteringsbudget är 46 688 tkr vilket skulle innebära 

en total investeringsbudget 2021 på 97 538 tkr.   

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 62 KS 163/2021-253 

Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Tåby 1:20, 
Medåkers skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Tåby 1:20, Medåkers skola 

från Kommunfastigheter i Arboga AB till Medåkers friskola 

ekonomisk förening godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB har vid styrelsemöte den 24 mars 

2021 beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna överlåtelse av 

fastigheten Tåby 1:20 till Medåkers friskola ekonomisk förening. 

Av § 5 i bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB framgår 

att bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun 

möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

Köparen är Medåkers friskola ekonomisk förening 

organisationsnummer 769638–3129. 

Köpeskillingen är 2 600 000 kronor. 

Köpeskillingen är marknadsvärdet på fastigheten som är framtaget 

under år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 63 KS 147/2021-048 

Svar på begäran om resursförstärkning avseende 
regionalt utvecklingsarbete från Västra Mälardalen i 
Samverkan, ViS 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga kommun går in i projektet med 10 kr/invånare och år 

samt personell resursförstärkning motsvarande ca 80 

arbetsdagar/år. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens 

ekonomiska ram. 

Sammanfattning 

En framställan om resursförstärkning för att växla upp arbetet med 

utveckling av Västra Mälardalen har inkommit från Mikael Bohman, 

ordförande i ViS - Västra Mälardalen Samverkan. Detta genom att 

förstärka ViS AB, som idag är ett helägt dotterbolag till ViS 

Ekonomisk förening. Banken går in med sammanlagd 25 mkr under 

en femårs-period och erbjuder kommunerna (Köping, Arboga, 

Kungsör) att delta i det gemensamma utvecklingsarbetet.  

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer att erbjudas en 

representant vardera i styrelsen i ViS AB. Denna styrelse beslutar 

sedan inriktning på de gemensamma projekt som kommer 

genomföras. 

Motprestationen för kommunerna är en årlig serviceavgift för ViS 

AB:s verksamhet motsvarande 10 kr/kommuninvånare för perioden 

år 2021 - 2025. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens 

ekonomiska ram 

Dessutom en resursförstärkning genom personella resurser i 

proportion till respektive kommuns invånarantal, totalt motsvarande 

240 arbetsdagar/år för de tre kommunerna sammantaget. För 

Arbogas del kommer det att innebära ca 80 dagar/år. Redan idag 

genomför vi mycket arbete i gemensamma projekt, därför kommer 

inte arbetsbördan påverkas i så stor utsträckning utan snarare bidra 

till en tydligare struktur för gemensamma projekt.  
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Arboga kommun går in i projektet med 10 kr/invånare och år 

samt personell resursförstärkning motsvarande ca 80 

arbetsdagar/år. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens 

ekonomiska ram. 

Yrkande 

Kerstin Rosenkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Näringsliv och turism 
Västra Mälardalen i Samverkan 
Akten  
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§ 64 KS 79/2021-009 

Svar på remiss av Västmanlands integrationsstrategi 
2021-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Framtagna synpunkter och förslag antas som Arboga 

kommuns yttrande. 

Sammanfattning 

Integrationsrådet i Västmanland har beslutat att en ny regional 

Integrationsstrategi ska tas fram. Integrationsrådet har också arbetat 

fram ramarna för strategin och beslutat om vision, övergripande mål 

och målområden. Därefter har Länsstyrelsen i Västmanland i 

samverkan med berörda aktörer i länet tagit fram ett förslag på 

Integrationsstrategi för perioden 2021 - 2026. Förslaget har lämnats 

till bland annat länets kommuner för yttrande senast den 30 april 

2021.  

Arboga kommuns arbetsgrupp för integrationsplan har gemensamt 

behandlat dokumentet och lämnar följande synpunkter och förslag 

till strategin. 

• Vi önskar en gemensam länsövergripande styrande målbild i 

hela länet. Förslag på målbild är: 

− Integrationstiden i Västmanland ska bli så kort som 

möjligt.  

− Integrationsarbetet ska genomsyra samtliga verksamheter.  

− Allt integrationsarbete ska utgå från individens 

förutsättningar och eget ansvar.  

• Arboga kommun önskar också ett tydligare fokus på svenska 

språket i strategin. Att stärka individernas kunskaper i 

svenska språket kan med fördel lyftas in som ett av de 

prioriterade målområdena i strategin.  

• I målområdet ”Meningsfull fritid” bör vårdnadshavares roll 

och ansvar förtydligas.  Genom att stärka föräldrarnas 

kunskaper och deltagande i exempelvis föreningsliv genom 

föräldrastöd och utbildning minskar även trösklarna för 

barnen att delta i aktiviteter och få möjligheter till en 
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meningsfull fritid. Vårdnadshavare som målgrupp bör lyftas 

och prioriteras.  

• I avsnittet ”Meningsfull fritid” lyfts också ett mål som lyder 

” År 2025 speglar medlemmarna i föreningslivet befolkningen i 

Västmanland. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en 

förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar 

eller var man bor.” Förslag på annan text ”År 2025 speglar 

medlemmarna i föreningslivet befolkningen i Västmanland. 

Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är 

likvärdiga oavsett bakgrund”.   

• Vi önskar ett tydligare fokus på samverkan över hela länet. 

Exempelvis i frågan angående samhällskommunikatörer och 

samhällsinformatörer. I mindre kommuner kan det vara svårt 

att erbjuda information på modersmål för alla personer och en 

samverkan skulle ge de enskilda individerna större 

möjligheter att få ta del av informationen på ett bra sätt. 

Digitala utbildningar kan vara ett sätt att öka möjligheterna 

till samverkan.  

• I uppföljningsavsnittet önskar vi lägga till två punkter. Dessa 

är: 

− Utifrån ansvarsområde, vad har organisationen vidtagit för 

åtgärder?  

− På vilket sätt har samverkan med andra aktörer genomförts?  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Framtagna synpunkter och förslag antas som Arboga 

kommuns yttrande. 

Yrkande 

Kerstin Rosenkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen Västmanlands län 
Akten  
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§ 65 KS 146/2021-013 

Befolkningsprognos 2021-2030 för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Huvudalternativet för fortsatt planering och dimensionering 

är alternativet med oförändrat antal invånare, 14 039 per år. 

2. Befolkningsprognosen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat befolkningsprognos för 

Arboga kommun för åren 2021-2030. Syftet med prognosen är främst 

att belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser 

vid oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten är 

avsedda att ge underlag för planering och dimensionering inom 

bland annat skola, barnomsorg och äldreomsorg. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 66 KS 162/2021-009 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 

undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 

minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 

åtgärder får effekt. 

Varje år sammanfattar alla ansvariga enhetschefer sitt arbete med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i en rapport i verksamhetssystemet 

Stratsys. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 67 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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§ 68 KS 144/2020-006 

Hantering av kommunstyrelsens sammanträden med 
anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fram till sommaren 2021 så ska med anledning av 

coronaviruset, covid-19 digitala sammanträden förordas och 

genomföras med samtliga ledamöter och ersättare. 

2. Vid fysiska sammanträden med kommunstyrelsen begränsas 

under samma tid antalet ledamöter till sju, fyra ledamöter från 

majoriteten P7, två från S och en från SD. Inga ersättare 

närvarar om de inte tjänstgör. 

3. Övriga nämnder föreslås tillämpa samma hantering.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 enligt 

ordförandens förslag att återigen begränsa antalet närvarande vid 

sammanträden med anledning av coronaviruset. Antalet närvarande 

ledamöter föreslås begränsas till det lägsta antal som är möjligt för 

att styrelsen fortfarande ska vara beslutsmässig vilket är när fler än 

hälften av ledamöterna är närvarande (KL 6 kap § 27). För 

kommunstyrelsen innebär detta att sju ledamöter måste vara 

närvarande. Fördelningen föreslås till 4 ledamöter för majoriteten P7, 

två ledamöter för S och en ledamot för SD. Ersättare ska inte närvara 

om de inte tjänstgör.  

Digitala sammanträden har nu genomförts med kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 9 februari och ett antal beredningar har också 

genomförts digitalt. Inför kommunstyrelsen den 23 februari 

beslutade presidiet att prova att även genomföra ett digitalt 

sammanträde med samtliga ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fram till sommaren 2021 

så ska med anledning av pandemiläget digitala sammanträden 

förordas och genomföras med samtliga ledamöter och ersättare. Om 

fysiska sammanträden behöver genomföras ska det ske med 

begränsat antal ledamöter enligt tidigare beslut. 

__________ 
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Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 69 KS 234/2018-101 

Svar på motion om Arboga Museums verksamhet och 
finansiering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunen är positiv till att Arboga museum har en aktiv 

verksamhet och driver museiverksamhet, som del av 

förmedlingen av Arbogas kulturarv. 

2. Kommun lämnar årligen föreningsbidrag till Arboga Minne 

och föreningen har också fått andra finansiella lösningar. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Sammanfattning 

Kjell Cladin (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 14 juni 2018 § 81 om Arboga museums 

verksamhet och finansiering. 

Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden och 

behandlades där den 26 november 2020. Av svaret framgår att 

Arboga minne driver ett viktigt kulturarv och det är angeläget att 

Arboga minne kan fortsätta driva sin verksamhet. Någon möjlighet 

att stötta Arboga minne ytterligare finns inte inom den budgetram 

som fritids- och kulturförvaltningen tilldelats. Fritids- och 

kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen 

ej kan ta ställning om Arboga Museum ska finnas kvar som 

kulturarv i Arboga samt att motionen avslås då föreningen fått andra 

finansiella lösningar.  

Fastigheten där Arboga Minne har sin verksamhet har sålts av 

Kommunfastigheter i Arboga AB och ägs inte längre av kommunen. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen tar inte ställning till om Arboga Museum ska 

finnas kvar som kulturarv i Arboga. 
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2. Motionen avslås då föreningen fått andra finansiella 

lösningar. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar ändring av arbetsutskottet förslag till 

beslut till följande 

• Kommunen är positiv till att Arboga museum har en aktiv 

verksamhet och driver museiverksamhet, som del av 

förmedlingen av Arbogas kulturarv. 

• Kommun lämnar årligen föreningsbidrag till Arboga Minne 

och föreningen har också fått andra finansiella lösningar. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar, med stöd av Bo Molander (S), 

bifall till motionen. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till Håkan Tomassons (M) 

yrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 

Håkan Tomassons (M) ändringsyrkande och Sara Axelsson 

Gustafssons (S) bifallsyrkande till motionen finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla Håkan Tomassons (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 70 KS 38/2020-101 

Svar på motion om en fast vikariepool för ökad 
trygghet i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

1. Motionen besvaras med att det pågår en omorganisation inom 

socialförvaltningen där en del innebär att som projekt under 

2021 skapa en ny enhet, Kompetensenheten, inom vård och 

omsorg. Planen är att en pool med ”fast-anställd” personal ska 

skapas inom Kompetensenheten. Det finns även en plan att på 

sikt skapa en pool inom barn-och utbildningsförvaltningen. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sara Axelsson 

Gustafsson (S) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) kom in med en motion om en fast vikariepool 

inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen 

som handlar om att genom pooler med fastanställd personal, med 

speciell ersättning för flexibiliteten en ”pool-anställning” kräver, 

inom respektive förvaltning skapa en kontinuitet och ökad trygghet 

för barn och brukare. Andreas Silversten (S) menar att detta ska 

prövas under ett år för att sedan utvärderas.  

I och med den omorganisation som pågår inom vård- och omsorg 

kommer man att skapa en helt ny enhet inom socialförvaltningen, 

Kompetensenheten. Kompetensenheten kommer att startas i 

projektform under 2021, och kommer sedan att utvärderas efter ett 

år. Kompetensenheten kommer att samordna schemaläggning, 

bemanning och rekrytering av timvikarier för att få en helhetssyn på 

bemanningsbehovet inom hela vård- och omsorg samt verksamheten 

för funktionshinder. Planen från vård- och omsorg är att man inom 

Kompetensenheten kommer att skapa en pool med ett antal ”pool-

anställda” som är de som i första hand täcker upp vid 

korttidsfrånvaro på enheterna. Detta innebär att man kommer ta bort 

den centrala bemanningsenhet som i dagsläget är organiserad under 



  
PROTOKOLL 45 (59) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-30  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

HR-enheten och ansvaret för att tillsätta timvikarier för 

korttidsfrånvaro hamnar ute på respektive enhet. Även barn- och 

utbildningsförvaltningen håller på att se över hur detta ska 

organiseras i deras verksamhet och även där diskuterar man kring en 

eventuell ”bemanningspool” på sikt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Motionen besvaras med att det pågår en omorganisation inom 

socialförvaltningen där en del innebär att som projekt under 

2021 skapa en ny enhet, Kompetensenheten, inom vård och 

omsorg. Planen är att en pool med ”fast-anställd” personal ska 

skapas inom Kompetensenheten. Det finns även en plan att på 

sikt skapa en pool inom barn-och utbildningsförvaltningen. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Sara 

Axelsson Gustafssons (S) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 71 KS 209/2019-101 

Svar på motion om en levande stadskärna i Arboga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige förslås besluta 

1. Motionen avskrivs från handläggning eftersom beredningen 

inte kunnat avslutas inom ett år från det motionen väckts. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Stefan 

Gunnarssons (SD) med fleras bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Stefan Gunnarsson (SD) har kommit in med en motion om en 

levande stadskärna till kommunfullmäktige den 25 april 2019. 

Motionären menar att valet står mellan en fortsatt tynande 

stadskärna eller en företagsvänlig kommun. Därför yrkar motionären 

att Nygatan inte längre ska vara gågata och att biltrafik ska tillåtas på 

Nygatan och Kapellbron. 

Sverigedemokraternas motion lutar sig mot en enkätundersökning 

som gjorts med butiker kring Nygatan där 91% svarar att ett öppnare 

centrum skulle gynna verksamheten och 82% svarar att 

parkeringsrutor nära butiken är viktiga. 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion om möjligt beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta 

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

I samband med att motionen avskrivs hänvisas till det arbete som 

pågår med Nytorget och Nygatans framtida utveckling enligt 

inriktningsbeslut i kommunstyrelsen den 10 november 2020, § 180.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 

besluta 
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1. Motionen avskrivs från handläggning eftersom beredningen 

inte kunnat avslutas inom ett år från det motionen väckts. 

Yrkande 

Stefan Gunnarsson (SD) yrkar bifall motionen. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 

och bifall till motionen. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Stefan 

Gunnarssons (SD) med fleras bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 72 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion om möjligt beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta 

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 april finns det tre motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes varav två planeras att besvaras 

på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 73 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007, § 133, har 

den som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka 

ärenden (medborgarförslag) hos kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska 

medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till 

kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om beredningen inte 

kan avslutas inom ett år så ska detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 april finns det sex medborgarförslag som inte 

kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes varav två 

planeras att besvaras på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 74 KS 67/2021-042 

Ekonomirapport 2021-03-30 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 

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.  

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en 

ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt 

av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från 

nämnderna. Ekonomirapporten som här redovisas har inte 

behandlats i respektive nämnd utan utgår ifrån förvaltningarnas 

senaste prognoser som lämnats den 16 mars. Prognosen avseende 

skatter, bidrag och övrig finansförvaltning står 

kommunstyrelseförvaltningen för. 

__________ 
 
Skickas till: Akten  
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§ 75 KS 35/2021-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2021-03-30 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

94/2021 Svar på enkät om 

klimatanpassning 

2021-02-18 Ut IVL Svenska 

Miljöinstitutet 

95/2021 Tjänstemän och politiker 

till övergödningsprojekt 

2021-03-05 In Hjälmarens 

vattenvårdsförbund 

142/2021 Inskickad Årlig 

rapportering 2020 av 

åtgärdsprogrammet för 

havsmiljö 23 

2021-03-09 In VafabMiljö 

Kommunalförbund 

150/2021 Förebyggande rådets 

minnesanteckningar  

2021-02-16 

2021-03-16 Upp   

Sveriges Kommuner och Regioner 

• 12:12 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024 

• 12:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla  
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§ 76 KS 89/2021-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-30 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

§ 59 Köpekontrakt Istiden 4 G5 SAM 2020-12-15 423/2019 

§ 4 Köpeavtal Kyrkvärden 8 G5 SAM 2021-01-18 48/2021 

§ 5 Köpeavtal Trias 2 G5 SAM 2021-01-25 423/2019 

§ 6 Köpekontrakt Flädern 4 G5 SAM 2021-02-17 158/2021 

§ 7 Rättelse av tilldelningsbeslut 

matportionsformar och 

förslutningsmaskiner 

F3 KD 2021-02-22 84/2021 

§ 8 Köpekontrakt Tallen 3 G5 SAM 2021-02-25 159/2021 

§ 9 Köpekontrakt Flädern 1 G5 SAM 2021-02-25 158/2021 

§ 10 Röstinstruktion till ombud vid 

årsstämma med Sturestadens 

Fastighets AB 

B11 KSO 2021-03-10 107/2021 

§ 11 Röstinstruktion till ombud vid 

årsstämma RiAB, KFiA och ABO 
B11 KSO 2021-03-10 121/2021 

§ 12 Röstinstruktion till ombud vid 

årsstämma i AVAAB 
B11 KSO 2021-03-10 119/2021 

§ 13 Röstinstruktion till ombud vid 

årsstämma i Arboga 

Kommunalteknik AB 

B11 KSO 2021-03-10 120/2021 

§ 14 Delegationsbeslut tf 

kommundirektör 
D4 KD 2021-03-10 89/2021 
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§ 15 Tilldelningsbeslut gällande 

upphandling av kostdatasystem 
F3 KD 2021-03-16 151/2021 

§ 16 Röstombud och röstinstruktion 

vid årsstämma med Västmanlands 

Luftvårdsförbund 

B11 KSO 2021-03-19 113/2021 

§ 17 Tilldelningsbeslut upphandling 

av kuvert och brevpåsar 
F3 KD 2021-03-19 160/2021 

  

  

Delegater 

KSO -Kommunstyrelsens ordförande 

SAM – Samhällsbyggnadschef 

KD – Kommundirektör   
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§ 77 KS 164/2021-539 

Svar på remiss av Västmanlands regionala 
trafikförsörjningsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunsstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns 

som Arboga kommuns remissvar på förslag till nytt 

trafikförsörjningsprogram för Region Västmanland. 

Sammanfattning 

Region Västmanland har genom sin kollektivtrafikförvaltning tagit 

fram ett förslag till ett nytt trafikförsörjningsprogram. Programmet 

beskriver mål och behov för länets kollektivtrafik med riktning mot 

och bortom 2030. Programmet knyter an till länets Regionala 

Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni månad 2020. I RUS 

beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart 

transportsystem där andelen kollektivtrafik, tillsammans med 

cykling och gång, har ökat.  

Det övergripande målet för programmet är att kollektivtrafikens 

marknadsandel ska öka och utgöra 30% av den motoriserade trafiken 

2030. För att uppnå detta mål har tre målområden tagits fram, smart 

kollektivtrafik, användbar kollektivtrafik och attraktiv region.  

• Med Smart kollektivtrafik avses att trafiken ska vara effektiv 

och optimeras utifrån de resurser som tillförs. En viktig del i 

detta är att nyttja digital och teknisk omställning såväl för att 

utveckla nya tjänster men också att stärka kollektivtrafikens 

attraktivitet. 

• Med Användbar kollektivtrafik sätts fokus på att 

kollektivtrafiken ska vara relevant utifrån medborgares och 

besökares behov och vara konkurrenskraftig i jämförelse med 

andra trafikslag. 

• Under målområde Attraktiv region handlar det om 

kollektivtrafikens roll som verktyg för att hela länet utvecklas 

och för att stärka länets kopplingar med viktiga målpunkter 

inom Stockholm-Mälarregionen. Såväl utifrån 
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kompetensförsörjning som att skapa goda förutsättningar för 

människor att bosätta sig i länet. 

Arboga kommuns yttrande 

Arboga kommun ser positivt på förslaget på nytt 

trafikförsörjningsprogram och anser att målen som föreslås är 

rimliga. Arboga kommun ser dock att ökad andel gående och 

cyklande som mer positivt och bör vara fokus där det är möjligt. 

Gång- och cykelvägar bör således lyftas fram och prioriteras i lika 

stor omfattning som vägar för bussar.  

En fortsatt prioritering av tågtrafiken och förbättring av sträckan 

mellan Hovsta – Kolbäck är positivt för Arbogas utveckling. Det 

innebär bättre förbindelser till och från Örebro, Västerås och Köping 

som är viktiga för Arboga kommun. Förbindelser mellan regionerna 

är också av stor vikt då arbetsmarknadsregionerna inte alltid 

samstämmer med regionernas administrativa gränser. Exempelvis är 

anslutningar mot Eskilstuna och Örebro av stor vikt för Arboga.  

Det är bra att det kommer ställas höga miljökrav på de framtida 

transporterna. En ökad mängd bussar drivna på el är positivt och rätt 

riktning att gå. Kravet på biodiesel utan palmolja är bra, däremot är 

det viktigt att även kraven på minskad kemikalieanvändning vid 

framställning av biodiesel är höga.  

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Akten  
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§ 78 KS 169/2021-003 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige förslås besluta 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas att gälla från och med 2021-05-01. 

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades senast i 

kommunfullmäktige den 10 september 2020, § 101.  

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 

kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en 

park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 

plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att 

införa ett nytt kapitel i kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

utvidgas kommunernas normgivningsmakt. Regleringen trädde i 

kraft den 11 mars 2021.  

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i 

en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud 

är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att 

föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet.  

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker 

som enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan 

aktuella föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort 

varsel. Det finns därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att 
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vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskild plats till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten enligt 

den nya bestämmelsen delegeras till kommunstyrelsen genom en 

ändring i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 10 B 

Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud 

mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel 

enligt 8 kap begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.  

Det ska understrykas att föreslagen ordning inte har prövats rättsligt. 

Då rätten att utfärda föreskrifter på kommunnivå, och den 

normgivningsmakt som det innebär, i regel åligger fullmäktige ska 

det även framhävas att den rätt som överlåts på kommunstyrelsen 

endast bör avse förbud för kortare perioder samt för tydligt angivna 

och avgränsade områden. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 

besluta 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas att gälla från och med 2021-05-01. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 79 KS 93/2021-009 

Röstinstruktion till ombud vid Kommuninvests stämma 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Röstombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Kommuninvests föreningsstämma äger rum den 15 april 2021. 

Kommunens röstombud är Christina Johansson (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Röstombudet 
Akten  
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§ 80 KS 170/2021-101 

Anmälan av Nämndinitiativ från (SD) om att ta fram 
uppdaterat beslutsunderlag för den nya 
skolorganisationen som belyser både en och två 
högstadieskolor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med ett nämndinitiativ om att ge 

lämplig nämnd/förvaltning i uppdrag att ta fram beslutsunderlag 

för en ny högstadieskola i Arboga både med två skolor samt en 

gemensam. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kansli 
Akten 


