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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring 

Tillägg 

− Reglering av tomträttsavgälder 2021, behandlas efter Svar på 

medborgarförslag om engagemang i klimatomställningen.  
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§ 2 KS 57/2019-041 

Kommunstyrelsens mål och budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mål och budget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2020 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Kerstin Rosenkvists 

(S) yrkande. 

Sammanfattning 

Förslag till mål och budget för kommunstyrelsen för år 2020 har 

arbetats fram. I förslaget redovisas effektiviseringskraven utifrån 

Strategisk och ekonomisk plan för 2020. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta 

1. Mål och budget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2020 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 

information 

Yrkande 

Kerstin Rosenkvist (S) yrkar tillägg med nytt mål gällande 

integration. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag på Kerstin Rosenkvists (S) 

tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Kerstin Rosenkvists (S) tilläggsyrkande 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma.  

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 3 KS 57/2019-041 

Styrelsens och nämndernas mål och budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål och budget 

2020 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12, i samband med beslut om 

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022, att styrelsen och 

nämnderna ska anmäla mål och budget för år 2020 till 

kommunfullmäktige.  

En sammanställning av styrelsens och nämndernas samtliga mål har 

upprättats.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 4 KS 2/2020-049 

Ekonomirapport 2020-01-14 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomirapport 2020-01-14 inklusive sjukstatistik och 

arbetsmarknadsstatistik är framtagen. HR-specialist är inbjuden för 

att informera om sjukstatistiken. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 5 KS 16/2020-109 

Information om det brottsförebyggande arbetet samt 
aktuell lägesbild i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Säkerhetssamordnaren får i uppdrag att för Arboga kommuns 

räkning köpa in ett digitalt system som ett led i det 

brottsförebyggande arbetet. 

2. Kommunfastigheter i Arboga AB får tillsammans med 

säkerhetssamordnaren i uppdrag att utöka 

kameraövervakning på skolgårdar. 

Sammanfattning 

Säkerhetssamordnare är inbjuden för att informera om det 

brottsförebyggande arbetet samt ge en lägesbild. Arboga kommun 

har behov av att utveckla och samordna trygghets- och 

säkerhetsarbetet i syfte att använda befintliga resurser på ett så 

effektivt sätt som möjligt inom det brottsförebyggande arbetet. 

Genom att prioritera förebyggande arbete kommer det med största 

sannolikhet att ge stor ekonomisk vinning för kommunens egna 

verksamheter men även för samhället i stort. 

Sedan cirka ett år tillbaka i tiden arbetar Arboga kommun med 

utvalda delar av den så kallade EST-metoden (Effektiv Samordning 

för Trygghet). Metoden är ett strukturerat sätt att samverka på inom 

det brottsförebyggande arbetet. Grunderna i EST är ett 

kunskapsbaserat arbetssätt och samverkan för att bygga en 

gemensam lägesbild. Kommunens säkerhetssamordnare 

sammanställer och analyserar inkomna rapporteringar och 

incidenter i en lägesbild, detta görs var 14:e dag. Rapporteringen 

kommer från kommunala verksamheter och bolag samt annan 

inkommen rapportering från till exempel kommunens invånare. 

Lägesbilden blir ett utmärkt beslutsunderlag där konkreta insatser 

samt åtgärder kan vidtas mot gemensamt prioriterade 

problembilder. 

För att utveckla kommunens brottsförebyggande arbete ytterligare 

kommer ett digitalt system som bygger på EST-metoden köpas in 
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inom ramen för kommunstyrelseförvaltningen. Otrygghet och brott 

uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det 

är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att 

minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och 

analys av våra lokala förhållanden. 

Med ett system kommer Arboga kommun få ett kraftfullt men 

lättanvänt digitalt verktyg för kartläggning och analys av de 

förhållanden som gäller inom ett visst geografiskt område. Systemet 

kommer effektivisera arbetet inom flera områden bland annat 

kommer tid för det manuella arbetet som görs idag sparas, 

kommunen kommer även få en bättre noggrannhet i rapporteringen 

vilket leder till effektivare insatser samt åtgärder som i sin tur spar 

pengar genom till exempel minskad skadegörelse. Ett system 

kommer också att bidra med mer struktur och systematik i det 

brottsförebyggande arbetet. 

Kungsörs kommun kommer tillsammans med Arboga investera i ett 

system. Kommunernas gemensamma säkerhetssamordnare kommer 

att ansvara för och administrera systemet. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar ge 

säkerhetssamordnaren i uppdrag att för Arboga kommuns räkning 

köpa in ett digitalt system som ett led i det brottsförebyggande 

arbetet. 

Anders Röhfors (M) yrkar vidare att Kommunfastigheter i Arboga 

AB tillsammans med säkerhetssamordnaren får i uppdrag att utöka 

kameraövervakning på skolgårdar. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till Anders Röhfors (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
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Säkerhetssamordnaren VMKFB 
Rådhuset i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 6 KS 433/2019-111 

Folkomröstning om att det ska finnas en kommunal 
skola i Medåker och kommunens skolorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Folkomröstningen äger rum söndagen den 29 mars 2020. 

2. Distrikten norr om Arbogaån röstar i Vasagymnasiet och 

söder om Arbogaån röstar på biblioteket. Götlunda/Medåker 

röstar i Götlunda skola och det anordnas förtidsröstning på 

valdagen i Medåker. 

3. De svarsalternativ som ska finnas för att kunna kryssa i ett 

alternativ på en vit valsedel är: 

• Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt 

barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om 

framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers 

skola läggs ner. 

• Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och 

överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 

effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga. 

• Jag tar inte ställning i frågan. 

4. Förutom personlig inställelse i omröstningslokalen så ska 

ambulerande röstmottagning ordnas och budröstning tillåts. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen 

den 30 mars kl 16.00. 

Reservation 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för Sara Axelssons (S) respektive Martin Nyqvists (SD) 

ändringsyrkanden. Socialdemokraterna inkommer även med en 

skriftlig reservation, se sist i paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att enligt 

begäran om folkomröstning (folkinitiativ) ordna en rådgivande 

folkomröstning om kommunal skola i Medåker och den framtida 

skolorganisationen i Arboga kommun. 
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För att ordna folkomröstningen har valnämnden beviljats ett 

tilläggsanslag om 485 000 kronor som täcks ur kommunfullmäktiges 

anslag för oförutsett i budget år 2020. 

Valnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 

med de förslag till beslut som krävs för att genomföra 

folkomröstningen. 

Den 25 september 2019 lämnades en begäran om folkomröstning 

(folkinitiativ) om att det ska finnas en kommunal skola i Medåker in 

till Kommunfullmäktige i Arboga. ”Motivering: för att kunna 

utveckla Medåker anser vi att skolan är viktig. Vi vill att skolan ska 

drivas i kommunal regi samt profileras mot idrott och natur.”  

Valnämnden beslutade den 4 december 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta erforderliga 

beslut kring folkomröstningen. 

Dag för omröstningen 

Efter samråd med valmyndigheten föreslås datum för 

folkomröstningen till söndagen den 29 mars 2020. 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. 

En sammanläggning av distrikten till två distrikt i tätorten. 

Götlunda/Medåker kvarstår som eget distrikt, med förtidsröstning i 

Medåker på valdagen. 

Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade 

En vit valsedel tas fram där det finns två olika svarsalternativ. 

Antingen att lägga ned eller inte lägga ned Medåkers skola.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till svarsalternativ enligt 

följande. Ett tredje alternativ som innebär att man inte tar ställning i 

frågan bör finnas med på valsedeln. 

Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt barn- och 

utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens skolorganisation. Detta 

innebär att Medåkers skola läggs ner. 
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Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och överlåter åt kommunens 

förtroendevalda att besluta om effektiviseringar inom andra skolor och 

förskolor i Arboga. 

Jag tar inte ställning i frågan 

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 

En vit valsedel. 

Förtidsröstning 

Röstning kan ske genom förtidsröstning på biblioteket och 

förtidsröstning på valdagen i Medåker.  

Hur röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 

Ambulerande röstmottagning ska ordnas och budröstning tillåts. 

När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

Preliminär sammanräkning görs under omröstningsdagen i 

omröstningsdistrikten och under måndagen den 30 mars sker slutlig 

sammanräkning av valnämnden med stöd av personal från 

kommunstyrelseförvaltningens kansli. Sammanräkningen ska vara 

avslutad senast kl 16.00. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Folkomröstningen äger rum söndagen den 29 mars 2020. 

2. Distrikten norr om Arbogaån röstar i Vasagymnasiet och 

söder om Arbogaån röstar på biblioteket. Götlunda/Medåker 

röstar i Götlunda skola och det anordnas förtidsröstning på 

valdagen i Medåker. 

3. De svarsalternativ som ska finnas för att kunna kryssa i ett 

alternativ på en vit valsedel är: 

• Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt 

barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om 

framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers 

skola läggs ner. 
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• Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och 

överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 

effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga. 

• Jag tar inte ställning i frågan. 

4. Förutom personlig inställelse i omröstningslokalen så ska 

ambulerande röstmottagning ordnas och budröstning tillåts. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen 

den 30 mars kl 16.00. 

Yrkande 

Sara Axelsson (S) yrkar ändring av svarsalternativen i punkt tre 

enligt följande 

− JA! Jag röstar för att behålla Medåkers skola samt övriga 

befintliga skolor i kommunen och hitta andra lösningar för att 

få en hållbar skolorganisation också i framtiden. 

− NEJ! Jag röstar för att lägga ner Medåkers skola enligt barn- 

och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens 

skolorganisation. 

− Jag tar inte ställning i frågan. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar också ändring av svarsalternativen i 

punkt 3 enligt följande 

− Jag röstar för att lägga ned Medåkers skola enligt barn- och 

utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens 

skolorganisation. 

− Jag röstar för att INTE lägga ned Medåkers skola. 

− Jag tar inte ställning i frågan. 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall för förvaltningens förslag och avslag 

på Sara Axelssons (S) och Martin Nyqvists (SD) yrkanden. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Sara 

Axelssons (S) och Martin Nyqvist (SD) respektive ändringsyrkanden 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 

förvaltningens förslag. 
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Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna kommer in med följande reservation: Vi 

socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i punkten 

”Folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola i 

Medåker”, beslutspunkt 3, till förmån för vårt eget yrkande om 

andra formuleringar i förslagen. 

Valnämndens förslag till svarsalternativ vid folkomröstningen som 

föranletts av ett folkinitiativ följde väl intentionen i initiativet som 

tagits. Valnämnden upplät sedan åt andra att författa en 

utfyllnadstext. Utfyllnadstexten vinklar förslagen på ett sätt som inte 

kan antas vara folkinitiativets mening. Av de två förslag som innebär 

att ta ställning i frågan formuleras det förslag som vi vet att sittande 

politisk majoritet förespråkar, att handla om utveckling emedan det 

förslaget som ligger till grund för folkinitiativet kommer att handla 

om effektiviseringar, vilket lätt tolkas som nedskärningar på andra 

skolor i Arboga. 

Vi socialdemokrater menar att det här är att ställa tätorten mot 

landsbygden och dessutom går emot den strategiska plan som finns 

för Arboga. I strategisk och ekonomisk plan framkommer att en 

utmaning är att inte ställa kommunala verksamheter mot varandra, 

vilket vi anser att beslutet om formuleringar i punkten gör. Vi anser 

vidare att ett sådant politiskt agerande (att vinkla förslagen till 

förmån för egen uppfattning i frågan) kommer att leda till ett ökande 

politikerförakt med de negativa samhällskonsekvenser det har även 

på kommunal nivå. 

Vi socialdemokrater ser inte heller att förslagen som de nu är 

formulerade beskriver ”verkligheten”, de faktiska konsekvenserna 

för kommunen vid det ena eller andra alternativet, utan menar att ett 

bibehållande av våra byskolor i förlängningen skulle kunna leda till 

positiva förändringar. Till att utveckla hela kommunen, också 

landsbygden. Att behålla byskolorna och satsa på dessa skulle på sikt 

kunna leda till en ökad inflyttning av skatte- och arbetskraft 

(invånare i arbetsför ålder med barn). Vi socialdemokrater ser därför 

inte att vi kan ställa oss bakom de här svarsalternativen. 

__________ 



  
PROTOKOLL 15 (44) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 7 KS 461/2018-106 

Granskningsyttrande över reviderad Avfallsplan 2020-
2030 för VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till granskningsyttrande godkänns som 

Arboga kommuns svar på VafabMiljö kommunalförbunds 

reviderade förslag till avfallsplan 2020-2030. 

2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till mål, delmål och 

aktiviteter inom Målområde 6 – Nedskräpning ska ingå i 

Arboga kommuns avfallsplan 2020-2030. 

Sammanfattning 

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

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. 

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. VafabMiljö 

ansvarar för att ta fram avfallsplan och föreskrifter men i enlighet 

med Miljöbalken och förbundsordningen är det kommunfullmäktige 

i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning. Den 

28 november 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om antagande 

av renhållningsföreskrifter, och om ny avfallstaxa 2020, att börja 

gälla från 1 april 2020. 

Förslag till avfallsplan 2020-2030 har under våren 2019 remitterats 

och ställts ut i samtliga VafabMiljös medlemskommuner. Ett stort 

antal synpunkter har lämnats och den ursprungliga versionen har 

bearbetats. Det reviderade förslaget till avfallsplan har under 

senhösten 2019 skickats till kommunerna för granskning.  Det 

slutliga förslaget kommer att sändas för beslut i respektive kommun 

under våren 2020. 

En avfallsplan ska, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, även 

innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa 

nedskräpning. Ansvaret för nedskräpning enligt gaturenhållnings-

lagen är inte överförd till VafabMiljö, utan kvarligger hos respektive 
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medlemskommun. Varje kommun måste själv beskriva hur arbetet 

med dessa frågor avses bedrivas. Kommunstyrelseförvaltningen har 

därför tagit fram förslag till mål, delmål och aktiviteter för 

nedskräpning, vilka beskrivs nedan under rubrik 

”Kommunstyrelseförvaltningens förslag på mål, delmål och 

aktiviteter inom Målområde 6 – Nedskräpning”.  

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten 
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§ 8 KS 32/2019-101 

Svar på medborgarförslag om engagemang i 
klimatomställningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

klimatstrategi för Arboga kommun med vägledning av 

Västmanlands läns klimatstrategi.  

2. Medborgarförslaget besvaras med att kommunens 

klimatarbete ska utgå ifrån åtgärder definierade i den nya 

klimatstrategin som ska upprättas. 

Sammanfattning 

Lina Ricklund har kommit in med ett medborgarförslag den 21 

januari 2019 om att Arboga kommun bör stärka sitt engagemang i 

klimatomställningen. 

Förslaget innebär att Arboga kommun ska ta fram en 

klimatomställningsplan för att nå målet om högst 1,5 graders global 

uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga 

utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå 

nollutsläpp till år 2030. Förslaget innebär också att kommunen ska 

kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 

kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina 

utsläpp. Kommunen ska också inom två år avyttrat alla innehav i 

fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har 

placeringar i och istället investera i hållbara och fossila alternativ. 

Vidare föreslås ett kontinuerligt informations- och 

folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv 

och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det krävs ett brett 

engagemang på alla nivåer för att de globala hållbarhetsmålen ska 

uppnås. Alla samhällets aktörer har ansvar för att inom sina 

områden analysera, planera och bedriva sin verksamhet med hänsyn 
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till klimatrelaterade långsiktiga risker och möjligheter, samt vidta 

lämpliga åtgärder utifrån analyserna. 

På regional nivå finns ett tydligt regeringsuppdrag för klimatarbetet. 

Länsstyrelserna ska, enligt uppdraget, bidra till genomförandet av 

Agenda 2030 där en dimension av den hållbara utvecklingen är den 

miljömässiga. Under ledning av Länsstyrelsen har en klimatstrategi 

tagits fram för Västmanlands län. Strategin är framtagen i bred 

samverkan inom länet med visionen att länet ska vara en miljö- och 

klimatförebild år 2030. Avsikten är att strategin ska fördjupas med 

åtgärdsförslag och indikatorer som ska upprättas i nära samverkan 

med länets olika aktörer.  

Arboga kommuns nuvarande Energi- och klimatstrategi antogs av 

kommunfullmäktige 2009-12-17. Strategin sträcker sig med 

målsättningar fram till år 2020 och behöver aktualiseras. Med 

bakgrund av detta samt då en ny klimatstrategi nu finns framtagen 

för länet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en förnyad 

klimatstrategi tas fram för Arboga kommun med länets 

klimatstrategi som vägledning. I en ny kommunal klimatstrategi, och 

med stöd av ovan nämnda åtgärdsförslag och indikatorer, kan 

kommunen identifiera områden/åtgärder där kommunens 

klimatarbete bör koncentreras.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 9 KS 7/2020-256 

Reglering av tomträttsavgälder 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde ta fram 

underlag för reglering av tomträttsavgälder för avgäldsperiod 

som löper fr.o.m år 2021. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att informera de 

tomträttshavare som kan beröras av avgäldsreglering under år 

2021 om nya avgälder samt möjligheten till friköp. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda villkor 

för friköp av tomträtter. 

Sammanfattning 

Arboga kommun äger ca 70 st fastigheter som är upplåtna med 

tomträtt. De flesta av dessa fastigheter är belägna inom stadsdelen 

Prästgärdet och uppläts på 50-/60-talen med tomträtt för 

småhusbebyggelse. 

Som ersättning för upplåtelsen betalar tomträttshavaren en årlig 

avgäld som enligt lag ska vara oförändrad till beloppet under 

avgäldsperioden. 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. 

Om ny överenskommelse ej kan komma tillstånd finns möjlighet att 

få avgälden prövad av domstol, om talan väcks inom samma 

tidsbegränsning. Om varken nytt avtal tecknas eller talan väcks löper 

tidigare avgäld oförändrad i ytterligare en avgäldsperiod. 

Arboga kommun har under 2000-talet avstått från att reglera 

tomträttsavgälderna. Totalt ger de en intäkt på ca 256 000 kr/år till 

kommunen. Medelavgälden för en småhustomträtt är 2 752 kr/år.  

Arboga kommun har nu möjlighet att förändra avgälden för 4 st 

småhustomträtter vars nuvarande avgäldsperioder löper ut under år 

2021. För tre av dessa tomträtter måste nytt avtal vara tecknat före 31 

mars 2020 och för den fjärde tomträtten senast 30 november. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde ta fram 

underlag för reglering av tomträttsavgälder för avgäldsperiod 

som löper fr.o.m år 2021. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att informera de 

tomträttshavare som kan beröras av avgäldsreglering under år 

2021. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar tillägg i punkten två med att informera 

de tomträttshavare som kan beröras av avgäldsreglering under år 

2021 om nya avgälder samt möjligheten till friköp. 

Anders Cargerman (L) yrkar vidare tillägg med att 

kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda villkor för 

friköp av tomträtter. 

Martin Nyqvist (SD) och Kerstin Rosenkvist (S) yrkar bifall till 

Anders Cargermans (S) tilläggsyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten 
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§ 10 KS 462/2019-042 

Svar på granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer godkänns och 

lämnas som svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört granskning av 

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

uppsiktsplikt över kommunens nämnder. Granskningen ingår i 

revisionsplanen för 2019. 

Kommunstyrelsen har en viktig uppgift när det gäller att leda, 

samordna och följa upp förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och att ha uppsikt över nämnders och kommunala 

bolags verksamhet, s.k. uppsiktsplikt 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen 

i sin riskanalys, att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 

behöver granskas. 

Revisorerna sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till 

stora delar har en fungerande uppsikt genom styrmodell som finns 

fastslagen i strategisk och ekonomisk plan, internkontrollreglemente, 

återrapportering av ej verkställda uppdrag från fullmäktige samt 

dialogmöten med nämnderna. De saknar dock 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 revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas 

kommunstyrelsen att: 

• Definiera begreppet uppsikt avseende omfattning och 

genomförande samt ta fram en strategi för hur uppsikten ska 

utövas. I denna strategi bör framgå vilka delar som ingår i 
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uppsikten samt en tydlig och fastställd process för hur 

avvikelser hanteras i relation till berörd nämnd respektive i 

relation till fullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2020 att ta fram en 

riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna.  

 

• Ta fram en dokumenterad rutin för rapportering till 

kommunstyrelsen avseende ej verkställda uppdrag där man 

anger hur ofta rapportering ska ske vilken rapportering 

kommunstyrelsen ska ha.  

Under år 2020 kommer en dokumenterad rutin att tas fram för rapportering 

till kommunstyrelsen på likartat sätt som nu sker till kommunfullmäktige. 

• I enlighet med reglementet för intern kontroll göra en samlad 

utvärdering av om kommunens system för intern kontroll 

fungerar på ett tillfredställande sätt.  

Utvärdering av kommunens system för internkontroll görs i 

årsredovisningen. Internkontrollen görs nu som en del i vårt 

verksamhetssystem Stratsys vilket ger förutsättningar för samlad 

utvärdering.    

• Ta fram en rutin får en årlig samlad redogörelse till 

kommunfullmäktige för hur kommunstyrelsen har utövat 

uppsikten.  

Den redovisning som idag av hur uppsikten har utövats över bolagen 

kommer att kompletteras med uppsikten även över nämnderna enligt den 

modell som fastställs i den planerade riktlinjen. 

Den bifogade rapporten har antagits vid revisionssammanträdet 

2019-10-11. 

Bifogad rapport samt nämndens svar på granskningen kommer att 

finnas tillgängligt på kommunens hemsida under "Revisorer". 

Kommunrevisionen emotser svar från kommunstyrelsen senast 2020-

01-31 för att svaret ska ligga till grund för ansvarsprövningen. 

__________ 
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Skickas till: 
Revisionen 
KPMG 
Akten  
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§ 11 KS 549/2019-259 

Hemställan från Sturestadens Fastighets AB om 
kommunfullmäktiges yttrande om finansiering m m av 
byggnation på fastigheten Gropgården 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Arboga kommun godkänner Sturestadens Fastighets AB:s 

planerade investering på 103 miljoner kronor med 

delfinansiering genom upplåning på marknaden med 72,1 

miljoner kronor, vilket påverkar Arboga kommunkoncerns 

lånelimit med drygt 36 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Sturestadens Fastighets AB:s helägda dotterbolag, Gropgården 

Fastigheter i Arboga AB, planerar att uppföra 41 hyresrätter på 

fastigheten Gropgården 3. 

Projektets investeringsutgift beräknas till 103 mkr. Finansiering 

föreslås ske genom ianspråktagande från Sturestadens Fastighets 

AB:s egna kapital med 30,9 mkr och genom upplåning på 

marknaden med 72,1 mkr.  

Sturestaden Fastighets AB ägs till 50 procent av Arboga kommun och 

till 50 procent av Byggnadsfirman Lund AB.  

Arboga kommunkoncerns samlade upplåning ligger bland annat till 

grund för den så kallade lånelimiten som Kommuninvest beräknar 

årligen. Genom delägandet på 50 procent påverkas Arboga 

kommunkoncerns lånelimit med drygt 36 mkr genom den föreslagna 

upplåningen på 72,1 mkr.  

Enligt Sturestadens Fastighets AB:s bolagsordning ska 

kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt, fattas. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 12 KS 552/2019-049 

Kapitaltäckningsgaranti till Arboga Kommunalteknik 
AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Arboga kommun tecknar kapitaltäckningsgaranti för de 

helägda bolagen Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga 

Vatten och Avlopp AB, innebärande att Arboga kommun 

garanterar att det egna kapitalet vid varje tillfälle uppgår till 

minst det registrerade aktiekapitalet i bolagen (50 000 kronor). 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens 

egna kapital. 

Sammanfattning 

Under hösten 2019 har Arboga kommun bildat två helägda bolag, 

Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Verksamheten i bolagen kommer att starta 2020-01-01. 

Aktiekapitalet i bolagen uppgår till 50 000 kr. Då nivåerna på 

aktiekapitalen är låga behövs en så kallad kapitaltäckningsgaranti för 

att bolagen inte ska behöva upprätta kontrollbalansräkning om 

hälften av det egna kapitalet är förbrukat. Kapitaltäckningsgarantin 

innebär att Arboga kommun garanterar att det egna kapitalet vid 

varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, 50 000 

kronor, i bolagen.  

Kapitaltäckningsgarantin föreslås gälla till och med 2020-12-31. 

Sannolikt kommer ett aktieägartillskott från Arboga kommun till 

Arboga Kommunalteknik AB att vara nödvändigt i en framtid, vilket 

får utredas under år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 13 KS 548/2019-041 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen antas att gälla från och med 2020-03-01. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med förslag 

på reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen. 

Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig 

kontroll inom livsmedelskedjan i kraft. För att säkerställa att 

myndighetsförbundet har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan anpassas. 

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 

under 2020 men förordningsändringarna kommer att beslutas under 

hösten 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för livsmedelskontroll 

anpassade till den nya kontrollförordningen. Förbundet har för 

avsikt att använda SKL:s förslag med undantag för den del som 

handlar om avgift för export- och importkontroll eftersom det inte 

tillhör förbundets tillsynsområde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 14 KS 540/2019-003 

Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 

antas. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har den 19 november 2019, § 138, godkänt förslag 

till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden för 

region Västmanlands del att gälla 2020-01-01-2022-12-31. 

Förändringarna är i huvudsak redaktionella och föranleds av att 

förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör den 1 januari 2020 och 

ingår därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. 

Reglementet ska antas av respektive huvudmans fullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 15 KS 365/2019-008 

Revidering av kommunikationsplan vid kris 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reviderad kommunikationsplan vid kris antas. 

Sammanfattning 

En väl fungerande och effektiv kriskommunikation är en viktig del i 

kommunens hantering av en samhällsstörning, vid en allvarlig 

händelse eller vid höjd beredskap. Arboga kommuns 

krishanteringsplan är ett konkret stöd i hur kommunikationsarbetet 

ska organiseras och bedrivas. Den kan också användas då delar av 

verksamheten, eller hela verksamheten efterfrågar 

kriskommunikationsstöd. 

Kriskommunikationsplanen ska uppdateras varje mandatperiod och 

den kompletterar Arboga kommuns krishanteringsplan. 

Den reviderade kriskommunikationsplanen har tagits fram i 

samverkan med Köping och Kungsörs kommuner.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunikation och utveckling 
Akten 
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§ 16 KS 562/2019-008 

Revidering av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Revidering av ABVA (Allmänna bestämmelser för 

användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning) godkänns. 

Sammanfattning 

Från och med 2020-01-01 är Arboga Vatten och Avlopp AB 

huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. 

Förslag på ändring i ABVA är punkt 2, Huvudman för den allmänna 

VA-anläggningen är Arboga Vatten och Avlopp AB samt punkt 9 där 

texten utan huvudmannens skriftliga medgivande tas bort. I övrigt enligt 

förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 17 KS 14/2020-014 

Information om trafikrambudget och tidtabell för 
regional och lokal busstrafik 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eftersom den regionala linjen läggs ned så sker under 

sommaren och hösten 2020 tillköp av viss busstrafik mellan 

Arboga och Götlunda. 

2. Inför trafikbudget 2021 görs förändringar mot Medåker, 

Götlunda och Tyringe så att den linjelagda trafiken begränsas 

till enbart skolskjutstrafik förutom och anropsstyrd trafik 

enligt tidtabell med en tur förmiddag och eftermiddag mot 

Götlunda och Medåker. 

3. En återrapportering görs efter fortsatt dialog med 

kollektivtrafikmyndigheten om tidtabell och trafikrambudget. 

Sammanfattning 

Kanslichefen informerar om att besked kommit från 

kollektivtrafikförvaltningen om att regionstyrelsen i region 

Västmanland beslutat att från sommaren genomföra besparingar i 

kollektivtrafiken som berör Arboga. Linje 552 mellan Kungsör-

Arboga-Götlunda kommer att läggas ned från och med 

sommartidtabellen 2020. Linjen har låg beläggning och det finns 

tågkommunikationer mellan Kungsör och Arboga. Delen mellan 

Arboga och Götlunda betraktas som lokal busstrafik och ska 

finansieras av kommunen. Under hösten föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att tillköp görs för att få viss trafik 

jämförbar med den turtäthet som gäller för Medåker. 

Kollektivtrafikförvaltningen har även via samråd begärt besked om 

kommunens önskemål om justeringar i trafikutbudet inför år 2021 

senast den 24 januari 2020 för utarbetande av rambudgeten. 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 

trafikutbud som innebär att den linjelagda trafiken minskas på linje 

54 Medåker, linje 59 Tyringe och en viss linjetrafik införs mot 

Götlunda. Trafiken blir därmed till huvuddelen inriktad på 

skolskjuts. Vissa tidtabellslagda anropsstyrda turer föreslås finnas 
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mot Götlunda och Medåker under dagtid. Vissa förändringar 

diskuteras också i linje 202 mot Arboga teknikpark och linje 252 som 

är en skolskjutstur mot Kungsör. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  

1. Eftersom den regionala linjen läggs ned så sker under 

sommaren och hösten 2020 tillköp av viss busstrafik mellan 

Arboga och Götlunda. 

2. Inför trafikbudget 2021 görs förändringar mot Medåker, 

Götlunda och Tyringe så att den linjelagda trafiken begränsas 

till enbart skolskjutstrafik förutom och anropsstyrd trafik 

enligt tidtabell med en tur förmiddag och eftermiddag mot 

Götlunda och Medåker. 

3. En återrapportering görs efter fortsatt dialog med 

kollektivtrafikmyndigheten om tidtabell och trafikrambudget. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Rörfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kansli 
Akten  
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§ 18 KS 575/2019-003 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Plan för intern kontroll år 2020 för kommunstyrelsen 

godkänns. 

2. Uppföljning av processer för GDPR och inköp samt 

beställningar avseende verksamhetslokaler och markytor 

mellan fastighets- och driftbolaget för hela kommun-

organisationen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen 

för år 2020. 

3. Nämnderna får i uppdrag att inarbeta de kommungemen-

samma processerna avseende kontroll av arvode, delegering, 

offentlighetsprincipen samt registerförteckning enligt GDPR i 

nämndernas planer för intern kontroll för år 2020. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, ett reglemente 

för intern kontroll. Enligt 8 § i detta reglemente ska det varje år 

upprättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2016, § 65, att uppmana 

nämnderna att se över sina internkontrollplaner och att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i de delar som är möjligt 

samordna kommunens arbete med den interna kontrollen.  

Inför förslaget till plan för intern kontroll för år 2020 har 

kommunstyrelsens arbetsutskott under ett arbetsmöte den 22 

oktober diskuterat och bedömt risker och konsekvenser för processer 

och kontrollmoment. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan för 

intern kontroll för kommunstyrelsens verksamheter för år 2020 med 

förslag till processer som bör följas upp av samtliga nämnder. De 

gemensamma processerna avser kontroll av arvoden, delegering, 

offentlighetsprincipen och GDPR. Liksom tidigare föreslås att 

kommunstyrelsen följer upp processer för inköp för hela 

kommunorganisationen för år 2019.  
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Nytt kontrollmoment som gäller beställningar avseende 

verksamhetslokaler och tillhörande markytor mellan fastighets- och 

driftbolaget föreslås tillämpas i hela kommunorganisationen genom 

kommunstyrelsen. 

Riskerna med felaktig livsmedels- och vattenhantering liksom brister 

i rutinen för utlämning av registerutdrag och att kommunen brister i 

sitt verksamhetsansvar vid en extraordinär händelse föreslås 

accepteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunikation och utveckling 
Övriga nämnder 
Akten  
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§ 19 KS 1/2020-003 

Undertecknande av handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Undertecknande av handlingar får ske i enlighet med 

redovisade förslag. 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente med styrelsens och 

nämndernas arbetsformer, § 12, ska avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutas av styrelsen undertecknas av ordföranden 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer styrelsen vem 

som skall underteckna handlingar. 

I nedanstående förslag föreslås att samtliga avtal och övriga 

handlingar som grundar sig på beslut som fattas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande med vice 

ordförande som ersättare. Handlingarna ska kontrasigneras av 

kommunchef för kommunstyrelseförvaltningen med ekonomichef 

eller kanslichef som ersättare. Vidare föreslås att avtal och övriga 

handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde som i övrigt är en följd av beslut med stöd av delegation 

undertecknas av vederbörande delegat.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för medelshanteringen i kommunen 

enligt kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunstyrelsen ska därför besluta om rätt att underskriva 

handlingar även för socialnämndens verksamhet som rör 

medelshantering inom individ- och familjeomsorgen. 
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Typ av handling Undertecknas av Kontrasigneras av 

Avtal och övriga 

handlingar som 

grundar sig på 

beslut som fattas av 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott, 

kommun-styrelsen 

eller 

kommunfullmäktige 

Ordförande Anders 

Röhfors, och vid 

förfall för denne, 

vice ordförande 

Jonna Lindman 

Kommundirektör 

Annica Andersson 

och vid förfall för 

denna, kanslichef 

Ylva Petersson 

alternativt ekonomi-

chef Anders 

Neuman. 

Likvida medel, 

donationsfondernas 

likvida medel, krav- 

och inkassoärenden 

En av nedanstående 

personer 

Sofie Eriksson 

Anders Neuman 

Peter Ristikartano 

Christina Skantz 

Anne Gustafsson 

i kombination med 

en av nedanstående 

personer 

Lotta Lundborg 

Anne Rytzler 

Karin Helmrich 

Anders Neuman 

Avtal och övriga 

handlingar och 

skrivelser inom 

kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 

som i övrigt är en 

följd av beslut med 

stöd av delegation 

Vederbörande 

delegat 

Kommundirektör 

Annica Andersson 

och vid förfall för 

denna, kanslichef 

Ylva Petersson 

alternativt ekonomi-

chef Anders 

Neuman  

  

Tecknande av bankkonto, gällande individ- och familjeomsorgen, får 

ske av två av nedanstående personer i förening. Undantag gäller vid 

sändning av så kallad SUS-fil (försörjningsstöd), då endast en person 

kan underteckna. Två personer har attesterat och godkänt filen i ett 

tidigare skede. 
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Ann-Katrin Hansson 

Anette Björklund 

Emelie Häsä 

Tecknande av bankkonto, gällande verksamheten för 

funktionshinder, får tecknas av två av nedanstående personer i 

förening. Undantag gäller vid sändning av så kallad SUS-fil 

(habiliteringsersättning), då endast en person kan underteckna. Två 

personer har attesterat och godkänt filen i ett tidigare skede. 

Catharina Eriksson 

Anna-Lena Andersson 

Cecilia Ring Moberg 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten 
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§ 20 KS 10/2019-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

§ 42 Förlängning av avtal för 

VA-kemikalier 

F4 KD 2019-10-02 457/2019 

§ 43 Avstyckning Flädern 1, 

Ladubacksgärdena 1:2 

G7 SAM 2019-11-08 527/2019 

§ 44 Tilldelningsbeslut 

snöröjningsarbeten för Arboga 

Kommun 

F3 KD 2019-11-15 401/2019 

§ 45 Delegationsbeslut 

tillförordnad kommundirektör 

dec 2019 jan 2020 

D4 KD 2019-11-15 10/2019 

§ 46 Förlängning av avtal 

konsult projektledning, 

byggledning och besiktningar, 

område G, ÅF Infrastructure AB 

F4 KD 2019-11-18 557/2019 

§ 47 Förlängning av avtal 

konsult projektledning, 

byggledning och besiktningar, 

område G, PQ Projektledning 

AB 

F4 KD 2019-11-18 557/2019 

§ 48 Förlängning av avtal 

konsult Projektledning, 

byggledning och besiktningar, 

område G, PE Teknik & 

Arkitektur AB 

F4 KD 2019-11-18 557/2019 
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§ 49 Förlängning av avtal 

avseende Väderinformation 

F4 KD 2019-11-18 576/2019 

§ 50 Delegationsbeslut 

tillförordnad kommundirektör 7 

januari 2020 

D4 KD 2019-12-06 10/2019 

§ 51 Ramavtal, 

snöröjningsarbeten, 

Samuelssons Fastighetsservice 

AB 

F4 KD 2019-11-22 401/2019 

§ 52 Ramavtal, 

snöröjningsarbeten, 

Schaktgruppen i Mälardalen AB 

F4 KD 2019-11-25 401/2019 

§ 53 Ramavtal 

snöröjningsarbeten, LT Last & 

Grävmaskiner AB 

F4 KD 2019-11-25 401/2019 

§ 54 Ansökan om 

lantmäteriförrättning, 

fastighetsreglering gällande 

fastighet Brattberget 1:38 

G7 SAM 2019-11-27 551/2019 

§ 55 Röstinstruktion till ombud 

vid bolagsstämma 

B11 KSO 2019-12-02 571/2019 

§ 56 Röstinstruktion till ombud 

vid bolagsstämma 

B11 KSO 2019-12-02 572/2019 

§ 57 Beslut om förvärv Hamre 

1:24 

B11 KSO 2019-12-17 587/2019 

§ 58 Avtal gällande 

resebyråtjänster 

F4 KD 2019-12-17 591/2019 

§ 59 Avtal gällande 

kopieringspapper 

F4 KD 2019-12-19 461/2019 
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Delegater: 

KD = Kommundirektör 

SAM = Samhällsbyggnadschef 

KSO = Kommunstyrelsens ordförande  
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§ 21 KS 4/2020-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2020-01-14 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Åtgärd/Handling Ank.datum Rikt Avs/mott 

532/2019 Rapport – Ledarskap för en 

stärkt innovationsförmåga 

2019-11-12 In Mälardalsrådet 

396/2019 Beslut om kommuntal 2020 2019-11-13 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

530/2019 Kallelse till extra 

bolagsstämma 2019-12-12 

Fibra AB 

2019-11-13 In Fibra AB 

554/2019 Remiss om underlag till 

sammanfattande redogörelse 

för aktualitet av Kungsörs 

kommuns översiktsplan 

2019-11-15 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

539/2019 Informationsbrev gällande 

utskrivning från 

Migrationsverkets boenden 

2019-11-19 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

554/2019 Svar på remiss gällande 

aktualitetsbedömning av 

Kungsörs översiktsplan 

2019-12-02 Ut Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

559/2019 Frågor - Rapportering till 

vattenmyndigheterna av 

genomförda åtgärder 

2019-12-02 In Vattenmyndigheter

na 

367/2018 Beslut – förordnande som 

vigselförrättare 

2019-12-04 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 
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539/2019 Information om 

migrationsverkets boenden 

och människor med 

gymnasiestatus 

2019-12-11 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

166/2019 Förebyggande rådets 

minnesanteckningar  

2019-11-26 

2019-12-12 Upp   

394/2018 Antagande av Regional 

handlingsplan för grön 

infrastruktur i Västmanlands 

län 

2019-12-13 In Länsstyrelsen i 

Västmanlands län 

584/2019 Förlängning av avtal med 

Frivillig resursgrupp (FRG) 

2019-12-19 Upp   

571/2019 Protokoll fört vid extra 

bolagsstämma 2019-12-06 

med aktieägarna i Arboga 

Kommunalteknik AB 

2019-12-19 In Arboga 

Kommunalteknik 

AB 

572/2019 Protokoll fört vid extra 

bolagsstämma 2019-12-12 

med aktieägarna i Arboga 

Vatten och Avlopp AB 

2019-12-20 In Arboga Vatten och 

Avlopp AB 

  Protokoll från Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbunds 

direktion 2019-11-21 och 

2019-12-12 

      

  Protokoll Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 2019-

11-12 och 2019-12-10 

      

Sveriges Kommuner och Regioner 

− Meddelande om rekommendation om överenskommelse om 

samverkansregler 
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− 19:37 Premie för TGL-KL 2020 

− 19:39 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionärer som inte har försäkringsskydd 

enligt AGS-KL 

− 19:47 Ändringar till överenskommelse om lönestatistik 

− 19:48 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

− 19:54 Hyreshöjning fr.o.m. 2020-01-01 för lokaler knutna till 

KPI 

− 19:55 Kompletterande information i anledning av höjd 

avgångsålder i LAS fr.o.m. 2020-01-01 

− 19:56 Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar 

fackförbundet Akavia 

− 19:60 Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift 

samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021 

− 19:61 AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020 

− 19:63 Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått 

samman med Unionen 

− 19:64 Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och 

införande av riktålder m.m. 

− 19:65 Överenskommelse om ändrade villkor för 

avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt 

arbetsliv 


