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§ 123  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring 

Tillägg: 

- Revidering av taxa för hyra av anläggningar  
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§ 124 KS 120/2020-106 

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar en lägesrapport kring sommarens arbete 

i coronaledningsgruppen. Stabsarbetet upphörde inför 

sommaren. En lägesrapport lämnas vid sammanträden med 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 125 KS 69/2020-041 

Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 

fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023. De politiska inriktningarna ska 

vara styrande för nämndernas och styrelsens 

verksamhetsplanering. 

2. Kommunfullmäktige fördelar 828 804 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 -10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 

kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel. 

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 

12 i Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Styrelsen 

beslutar om omfördelning mellan investeringsområden inom 

totalramen. 

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

sänkning jämfört med 2020 med 0,25 procent. 

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

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

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

med totalt 32 miljoner kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 

respektive Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Denna 

ska innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 

kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-

fördelning på verksamhetsnivå samt fördela investeringsram 

per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade 

taxor och avgifter från och med år 2021 för beslut i 

kommunfullmäktige i november 2020. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 

kommunfullmäktige i januari år 2021. 

13. Kommunstyrelsen tilldelas utredningsuppdrag att hantera 

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

Uppdragen ska konkretiseras och återredovisas till 

kommunfullmäktige. 

14. Utredningsuppdraget om översyn av den anropsstyrda 

trafiken ändras till att gälla den anropsstyrda tätortstrafiken. 

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

oförändrad skattesats jämfört med år 2020. 

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

Reservation 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sina partiers yrkanden. 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges 

samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en 

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

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

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

tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP).  
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I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, 

vision, strategiska områden samt övergripande mål och mätningar 

för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering och 

ramar.  

Enligt kommunens process avseende planering och uppföljning 

fastställs resultatbudget, ekonomiska ramar, investeringsbudget och 

finansieringsbudget som ett första steg i kommunstyrelsen i augusti 

och kommunfullmäktige i september. Inför kommunfullmäktiges 

beslut i november om skattesats och slutlig resursfördelning 

genomförs värdering av förutsättningar avseende till exempel 

nulägesanalys, skatteprognoser och kommunalekonomisk 

utjämning.  

Tjänsteskrivelsen och dokumentet Strategisk och ekonomisk plan 

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

förslag bifogas även Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

förslag samt förslag till revisionens budget. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 

fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023. De politiska inriktningarna ska 

vara styrande för nämndernas och styrelsens 

verksamhetsplanering. 

2. Kommunfullmäktige fördelar 828 804 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 -10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 

kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel. 

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat överskott 
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motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2021 med 

plan 2022-2023 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 

12 i Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Styrelsen 

beslutar om omfördelning mellan investeringsområden inom 

totalramen. 

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

sänkning jämfört med 2020 med 0,25 procent. 

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

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2021. 

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

med totalt 32 miljoner kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 

respektive Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. Denna 

ska innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 

kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-

fördelning på verksamhetsnivå samt fördela investeringsram 

per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade 

taxor och avgifter från och med år 2021 för beslut i 

kommunfullmäktige i november 2020. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 

kommunfullmäktige i januari år 2021. 

13. Kommunstyrelsen tilldelas utredningsuppdrag att hantera 

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

Uppdragen ska konkretiseras och återredovisas till 

kommunfullmäktige. 

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

oförändrad skattesats jämfört med år 2020. 

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

Anders Röhfors (M) yrkar ändring av utredningsuppdraget om 

översyn av den anropsstyrda trafiken till att gälla den anropsstyrda 

tätortstrafiken. 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag i 

punkterna 2, 4, 14 och 15 och yrkar istället bifall till 

socialdemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan 2021-

2023. 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med Anders Röhfors (M) ändringsyrkande. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag i 

punkterna 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13 och 15 och yrkar istället bifall till 

sverigedemokraternas förslag till strategisk och ekonomisk plan 

2021-2023. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag i punkterna 3, 7, 8, 9, 

11, 12 med Anders Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden 

att kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag i punkterna 1, 2, 4, 5, 

6, 10, 13 och 14 mot lagda avslagsyrkanden finner ordföranden att 

kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag i punkt 15 mot 

Andreas Silverstens (S) och Martin Nyqvist (SD) avslagsyrkanden till 

förmån för sina partiers förslag till strategisk och ekonomisk plan 

2021-2023 finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller 

förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 126 KS 70/2020-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Iinvesteringar och ökade hyreskostnader för Ladubackskolan 

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

stämma överens med taget inriktningsbeslut. 

2. Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 godkänns. 

Sammanfattning 

Syftet med Strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar 

för att med god framförhållning kunna planera och strukturera 

kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt 

perspektiv.  

Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 

investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. 

Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelsen i 

det årliga arbetet med Strategisk och ekonomisk plan. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen i samband med 

planeringsprocessen inför kommande verksamhetsår. Inför detta 

arbete inventerar förvaltningarnas verksamheter användningen av 

sina lokaler. Ett förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan lämnas 

tillsammans med nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk 

och ekonomisk plan till budgetberedningen i början på maj. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om lokalförsörjningsplanen i 

samband med att man föreslår kommunfullmäktige besluta om 

Strategisk och ekonomisk plan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 om 

befolkningsprognos för perioden 2020-2030 och ska gälla för fortsatt 

planering och dimensionering. Planen utgår från en oförändrad 

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

fastigheter i kommunen. Det finns i dagsläget ett tjugotal planprojekt 

på planlistan.  

För åren 2020-2026 finns ett ackumulerat investeringsbehov i lokaler 

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

hyreskostnader på totalt cirka 62 miljoner kronor. 

Investeringsutgifterna och dess påverkan på hyrorna är framtagna 

utifrån nyckeltal och ska ses som uppskattningar. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026 godkänns. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar på en redaktionell ändring i tabellerna 

under stycke 4.1 med att investeringar och ökade hyreskostnader för 

Ladubackskolan f-6 utbyggnad flyttas fram för att stämma överens 

med taget inriktningsbeslut. 

Martin Nyqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras för grundligare 

utredning. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Andreas Silverstens (S) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 127 KS 511/2019-253 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut i 

nedan punkter 1 och 2 ges kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att genomföra överlåtelsen av fastigheterna Helge 

And 17 och 18 i Arboga kommun till Kommunfastigheter i 

Arboga AB samt teckna hyresavtal för lokaler i samma 

fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Helge And 17 och 18 i Arboga kommun till 

Kommunfastigheter i Arboga AB för en total summa 

motsvarande bokfört värde vid överlåtelsetidpunkten med 

justering för återbetalning av mervärdesskatt   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal för 

kommunens behov av lokaler i fastigheterna Helge And 17 

och 18 för tiden efter överlåtelsen, inom beslutade ekonomiska 

ramar. 

3. I köpeavtalet ska villkor föras in att sammanträdeslokalerna i 

Rådhuset även fortsättningsvis ska ha samma syfte och 

funktion. 

Sammanfattning 

Den 12 december år 2019 beslutade kommunstyrelsen att 

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

utreda möjligheterna att istället behålla Rådhuset.    

Sedan beslutet fattades har ett förvaltningsavtal för Helge And 17 

(Rådhuset) upprättats med Kommunfastigheter i Arboga AB som 

utförare. Avtalet innebär att driftsarbeten avropas på löpande 

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

en omfattande renovering av byggnaden för att kunna inhysa Barn- 

och utbildningsförvaltningens administration. Såsom ansvarig för 

genomförandet har Kommunfastigheter i Arboga AB anlitats. 
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Arboga kommun saknar egen kompetens och egna resurser för att 

hantera drift-, underhålls- och renoveringsarbeten. Även om 

utförandet av åtgärderna upphandlas krävs kompetens och resurser 

för en långsiktig och ekonomisk försvarbar förvaltning, inte minst för 

att genomföra erforderliga upphandlingar. Ska Helge And 17 och 18 

kvarstå i kommunens ägo måste resurser tillsättas för denna 

administrativa förvaltning. 

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

och verksamhetsfastigheter redan har överlåtits till Arbogabostäder 

AB resp. Kommunfastigheter i Arboga AB i samband med bildandet 

av bolagen. Kommunfastigheter i Arboga AB har byggt upp en 

organisation för att effektivt kunna förvalta verksamhetsfastigheter.  

Helge And 17 och 18 bedömdes vid bolagiseringen som strategiskt 

viktiga och behölls därmed i kommunens ägo. 

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

speciell kompetens vid planering och utförande av underhålls- och 

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

som en modern arbetsplats kommer även anpassningar av lokalerna 

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

av verksamhetslokaler, som Rådhuset och Musicum kräver, återfinns 

inom Kommunfastigheter i Arboga AB.  

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

alla kommunens verksamhetslokaler, som ej utgör strategiska 

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

och underhåll och kan ge samordningsvinster inom bolagets hela 

fastighetsbestånd. Bolaget ges också möjlighet för kostnadseffektiv 

långsiktig planering av underhålls- och investeringsåtgärder.   

Konsekvenser som kan upplevas negativa är att ägarkontrollen lyfts 

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

Risken för vidareförsäljning, utan förankring i kommunfullmäktige, 

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

anges att kommunfullmäktige i Arboga kommun ska ges möjlighet 

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

vikt fattas, och genom villkor som kan ställas i köpeavtalet.  
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Annan negativ konsekvens, som är av engångskaraktär, insatsen som 

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

resurser för att upprätta ett hyresavtal som matchar underhålls- och 

lokalbehov. 

Bedömning 

Kommunkoncernens samlade förvaltar- och beställarkompetens 

finns hos Kommunfastigheter i Arboga AB. Bolaget har som sin 

huvuduppgift att fokusera på ägande och förvaltande av bebyggda 

fastigheter, vilket inte kommunens övriga verksamheter har. Vid 

hyresförhållande krävs inte samma kompetens som vid upprättandet 

av ett förvaltningsuppdrag, varvid kommunstyrelseförvaltningen 

utan extra resurser torde kunna administrera ett hyresavtal.  

Bolaget har såsom ägare betydligt större möjlighet att planera för 

långsiktiga och kostnadseffektiva underhålls- och 

investeringsåtgärder där samordning kan ske med bolagets övriga 

fastighetsbestånd. Även kortsiktiga samordningsvinster underlättas 

vid ett enhetligt ägande av samtliga kommunens 

verksamhetsfastigheter.  

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

förvaltarkompetens och personella resurser till kommunens 

nuvarande verksamhet. 

Utifrån ovan resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

Helge And 17 och 18 överlåts till Kommunfastigheter i Arboga AB 

för en köpeskilling motsvarande bokfört värde vid 

överlåtelsetidpunkten med justering för återbetalning av 

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

och jämkningsmomsen 739 686 kr. 

Hyresavtal för kommunens behov av lokaler inom fastigheterna, 

föreslås tecknas i samband med överlåtelsen, med hyresnivå enligt 

beslutade ekonomiska ramar. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 128 KS 271/2020-288 

Försäljning av Arboga kommuns bostadsrätter på 
Kapellgatan och Hällbacksvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut i 

nedan punkter 1 och 2 ges kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att genomföra överlåtelserna av 

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

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

C, 07-2145-1-101-1 Hällbacksvägen 109 till Arbogabostäder AB 

samt bostadsrätt på Hällbacksvägen 69 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta 

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

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

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

AB för en köpesumma motsvarande lägenheternas bokförda 

värde vid köpetillfället. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja bostadsrätten på 

Hällbacksvägen 69 till ett bedömt marknadsvärde. 

Sammanfattning 

Arboga kommun köpte tidigare ett antal bostadsrättslägenheter med 

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

har kontrakten övergått till vanliga hyresavtal där 

besittningsskyddet för hyresgästen är densamma som för andra 

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

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

bostadsrättsföreningen. Kommunen har redan sålt de flesta av 

bostadsrätterna. Kvar i kommunens ägo är följande: 

Bostadsrättslägenheter                                                                             

07-2140-1-28-1 Kapellgatan 22 C, 30 kvm, årshyra 22 920 kr 
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07-2140-1-59-1 Kapellgatan 22 A, 60 kvm, årshyra 38 364 kr 

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

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

(elkostnader ingår i hyran, övriga förbrukningsavgifter bekostar 

hyresgästen själv utöver hyran) 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående 4 st 

bostadsrättslägenheter, upplåtna för bostadsändamål, överlåts till 

Arbogabostäder AB till en summa motsvarande bokfört värde vid 

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

Bostadsrätt – lokal                                                                

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

förskolan upphör på Hällbacksvägen 69, och efter återställan av 

lägenheten till bostadsändamål, föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att bostadsrätten säljs till 

marknadsvärde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 129 KS 272/2020-256 

Avgäldsreglering och friköp av tomträttsfastigheten 
Stenängen 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Avgäldsunderlaget vid avgäldsreglering för 

tomträttsfastigheten Stenängen 5 ska utgöras av 90 % av det 

marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet. 

Avgäldsräntan ska vara 3 % med 10-årig avgäldsperiod. 

Avgälden avrundas nedåt till närmaste belopp jämnt delbart 

med fyra. 

2. I samband med avgäldsregleringen ska tomträttshavaren 

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

Sammanfattning 

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

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

år 2021. 

Utöver tomträtter för småhus finns det också tomträtter för andra 

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

justera tomträttsavgälden för industrifastigheten Stenängen 5 vars 

nuvarande avgäldsperiod löper ut under 2021. För att kunna justera 

avgälden för nästkommande period måste avtal om ny avgäld 

tecknas senast ett år före utgången av löpande avgäldsperiod.  

Aktuell fastighet ligger på Stenängsvägen i Arboga kommun, cirka 1 

kilometer norr om Arbogas stadskärna. Fastigheten har en areal på 

8061 m2 och är planlagd för industriändamål enligt gällande 

detaljplan, EII-1/1972. 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att avgäldsunderlaget för 

industrifastigheten Stenängen 5 ska beräknas på samma sätt som för 

småhustomträtter. Det innebär att avgäldsunderlaget ska utgöras av 

90 % av det marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet 

samt att avgäldsräntan ska vara 3 % med 10-årig avgäldsperiod. 
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Avgälden avrundas nedåt till närmsta belopp jämnt delbart med 

fyra. 

I samband med avgäldsregleringen föreslås tomträttshavaren 

erbjudas att alternativt få friköpa tomträtten. Med hänsyn till nyligen 

sålda industrifastigheter i Arboga kommun samt 

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

för industrimark, föreslås fastigheten Stenängen 5 kunna försäljas till 

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

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 130 KS 227/2020-003 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

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

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades senast i 

kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 137.  

Nu har ytterligare revideringar gjorts. 

Bland förändringarna kan nämnas 

• Styrelsens ansvar för integrationsarbetet enligt av 

kommunstyrelsen antagna riktlinjer har förtydligats. 

• Kommunstyrelsens ekonomi och medelsförvaltning har 

förtydligats med anledning av antagen finanspolicy. 

• Socialnämndens uppdrag förtydligas. 

• Möjligheten till sammanträden på distans. 

• Formerna för inlämnande av protokollsanteckning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 131 KS 229/2020-003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas att 

gälla från och med 2020-10-01. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit ett antal ändringar i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. Bland annat behöver 

möjligheten till sammanträden på distans samt formerna för att 

lämna in protokollsanteckningar arbetas in i arbetsordningen då 

dessa saknas idag.  

Att inarbeta möjligheten till sammanträden på distans i 

arbetsordningen betyder dock inte att den tekniska lösningen finns 

på plats i dagsläget för att genomföra detta. 

Motsvarande ändringar gällande sammanträden på distans samt 

protokollsanteckning inarbetas även i kommunstyrelsens och 

nämndernas reglementen. 

Även formerna för allmänhetens frågestund saknas helt i 

arbetsordningen. I Arboga kommun finns redan möjligheten för 

allmänheten att ställa frågor vid kommunfullmäktiges 

sammanträden men den är inte reglerad i något särskilt dokument. 

Frågestunden återinrättades som svar på en motion 1996. Då 

beslutades att frågestunden ska vara 15 minuter och att frågor ska 

lämnas in till kommunkansliet senast tisdag i samma vecka som 

sammanträdet hålls. 

Ytterligare en motion besvarades 2005 och då informerades det om 

att det i kommunfullmäktiges frågestund ges möjlighet till 

replikskiften och att ordföranden även har möjlighet att tillåta 

följdfrågor eller kompletterande information från sakkunniga i den 

aktuella frågan.   
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Det som beslutades 1996 och 2005 föreslås lyftas in i 

kommunfullmäktiges arbetsordningen tillsammans med vad SKR 

föreslår ska gälla för allmänhetens frågestund samt ytterligare 

förtydliganden. 

Utöver det görs även en del mindre redaktionella ändringar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 132 KS 245/2020-003 

Revidering av attestreglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma 

kommungemensam blankett för attestförteckning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Attestreglemente för Arboga kommun godkänns och gäller 

från och med 2020-10-01. 

2. Nuvarande attestreglemente för Arboga kommun (KF § 

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

Sammanfattning 

Nuvarande attestreglemente är från december 2008. Det finns ett 

behov att ett nytt reglemente då organisationen ser annorlunda ut 

och IT-systemen och arbetssätt är förändrade.  

Attestreglementet är en del av Arboga kommuns arbete med intern 

kontroll. Intern kontroll av ekonomiska transaktioner kallas ofta att 

attestera och innebär att behörig person genom sin namnteckning 

eller elektronisk signatur intygar att transaktionen är kontrollerad 

och felfri.  

Kommunens helägda bolag ska utfärda egna attestreglementen i 

tillämpliga delar. Reglementet styr ansvars- och arbetsfördelningen i 

kommunen när attest sker av ekonomiska transaktioner. 

Behörigheten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner avseende 

till exempel rätten att ingå avtal framgår av delegationsordningar.  

Attestreglementet samspelar med styrdokumenten avseende intern 

kontroll och delegationsordning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 133 KS 246/2020-042 

Förändrad pensionsredovisning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

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

blandmodell avseende pensionsredovisning. Detta innebär att 

bokslut år 2020 blir sista året med fullfondsredovisning.  

Sammanfattning 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att 

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

Redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader regleras i 

lagen om kommunal bokföring och redovisning samt genom 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som 

är sektorns normgivande organ för redovisning. 

Regelverket anger att de pensioner som intjänats före år 1998 ska 

redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensionerna som 

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

kostnaden tas vid utbetalningen. Samtidigt som pensionsintjänandet 

från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet. Det innebär att 

förändringen och åtagandet inte ska redovisas aktivt i kommunens 

resultat- och balansräkning. Fullfondsredovisning innebär att såväl 

avsättningen samt skulden före 1998 tas upp i balansräkningen och 

att skuldförändringen påverkar resultatet. Enligt fullfondsmodellen 

redovisas samtliga pensionsåtaganden i kommunens balansräkning. 

Pensionsutbetalningarna är detsamma enligt både modellerna. 

Arboga kommun förändrade år 2010 redovisningsmodellen för 

pensioner från blandmodellen till fullfondsmodellen. Kommunen 

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

För att få jämförbarhet mellan åren har effekterna redovisats av 

fullfondsmodellen i resultaträkningen som en jämförelsestörande 

post. Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive särskild 

löneskatt uppgick vid utgången av år 2019 till 379 miljoner kronor.  
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Arboga kommun har därmed inte följt lagstiftningen avseende 

pensionsredovisningen sedan 2010 då kommunen redovisat enligt en 

fullfondsmodell. I den nya lagen om kommunal bokföring och 

redovisning som trädde i kraft 2019 ingår ingen förändring av 

pensionsredovisningen. I regeringsförslaget avsåg regeringen att 

tillsätta en utredning för att vidare utreda vilka konsekvenser en ny 

redovisningsmodell för pensionsförpliktelser får på ekonomin för 

kommuner och regioner, samt hur detta påverkar kravet på god 

ekonomisk hushållning och balanskrav. Det finns ännu ingen 

indikation på att utredningen börjar under överskådlig framtid. 

Därför föreslås att kommunen övergår till lagens blandmodell från 

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

fullfondsredovisning.  

Tidigare år innebar fullfondsredovisning en högre kostnad då 

pensionsskulden fortfarande ökade. Numera innebär 

fullfondsredovisning en lägre kostnad då den gamla skulden 

minskar/amorteras ner. För Arboga kommuns del innebär en 

övergång till blandmodell i resultatbudgeteten för år 2021 ett 

försämrat resultat med cirka 11 miljoner kronor. 

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

Ekonomirapport 2020-08-25 

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, april, augusti 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. Prognosen avseende skatter, bidrag och övrig 

finansförvaltning står kommunstyrelseförvaltningen för. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 135 KS 314/2020-003 

Svar på remiss gällande förbundsordning för 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund samt 
överlåtelseavtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga kommun föreslår en ändring av punkt 9 i 

överlåtelseavtalet. Förslag på ny lydelse 

”Anläggningstillgångar förs över till bokfört värde enligt 

bilaga 2. MBR meddelar VMKF senast den 31 oktober vilka 

tillgångar man inte är i behov av i sin verksamhet. VMKF 

avvecklar dessa tillgångar innan 31 december 2020”. 

2. I övrigt ställer sig Arboga kommun bakom förslag till ny 

förbundsordning för MBR med tillhörande överlåtelseavtal.  

Sammanfattning 

En begäran från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har 

inkommit om yttrande i ärendet om beslut om ny förbundsordning 

för MBR med tillhörande överlåtandeavtal. Yttrande om ny 

förbundsordning för MBR och tillhörande överlåtelseavtal ska 

komma MBR tillhanda senast den 17 september. 

I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med 

Räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR ska leda 

Räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var 

att förbereda för ett samgående från och med 1 januari 2021. Ny 

förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits fram av 

MBR:s tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från berörda 

kommuner samt en juridisk granskning utförd av PwC. 

Kostnadsfördelningen enligt ny förbundsordning utgår från 

respektive kommuns budgeterade utrymme för räddningstjänsten 

2021. Nya medlemskommuner kommer enligt överlåtelseavtalet att 

betala en inträdesavgift till förbundet. 

Ny förbundsordning ska beslutas av samtliga medlemmars 

kommunfullmäktige, nuvarande och nya medlemmar, för att 

förbundet ska kunna träda ikraft den 1 januari 2021. 
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Förslag till förändring 

I punkt 9 ”Hantering och ersättning för anläggningstillgångar som 

förs över till förbundet” i överlåtelseavtalet vill vi förändra så att 

respektive kommun får bära eventuella avvecklingskostnader under 

innevarande år 2020. Detta innebär att MBR meddelar VMKF vilka 

tillgångar som MBR inte har behov av i sin verksamhet. VMKF 

avvecklar dessa tillgångar vilket påverkar respektive kommun i 

kommande reglering mellan kommunerna och VMKF. Förslag till ny 

lydelse: ”Anläggningstillgångar förs över till bokfört värde enligt 

bilaga 2. MBR meddelar VMKF senast den 31 oktober vilka tillgångar 

man inte är i behov av i sin verksamhet. VMKF avvecklar dessa 

tillgångar innan 31 december 2020”.    

__________ 
 
Skickas till: 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 136 KS 246/2019-106 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands 
län 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till 

regional utvecklingsstrategi, RUS. 

Sammanfattning 

Region Västmanlands strategiska regionala beredning behandlade 

den 3 april 2020, § 22, regional utvecklingsplan, RUS. Beredningen 

ställer sig bakom förslaget till regional utvecklingsstrategi med 

tillägg om covid-19 enligt diskussion vid sammanträdet och 

rekommenderar regionen att anta redovisat förslag inklusive tillägg. 

Beredningen rekommenderar även länets kommuner att ställa sig 

bakom redovisat förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive 

tillägg. RUS kan vara vägledande i de lokala handlingsplanerna och 

för långsiktig planering. 

Kommunstyrelsen har den 27 augusti 2019, § 126 svarat på remiss 

om förslag till regional utvecklingsplan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Akten  
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§ 137 KS 130/2020-191 

Rapport från inspektion av överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 26 november 2019 inspekterat 

den gemensamma överförmyndarverksamheten för Västra 

Mälardalen. Rapporten har översänts till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i 

kommunerna. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om 

överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, 

förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert 

och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis 

utvalda akter. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning 

att kritisera Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och 

Kungsörs kommuner på följande punkter: 

• Ingen överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare. 

• Ingen handläggning i ärende angående god man enligt 11 

kap. 3 § föräldrabalken i två års tid. 

• Bristande tillsyn av att redovisning ges in i ett förmynderskap. 

• Inget beslut om att förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 138 KS 217/2020-049 

Förslag till fortsatt process utifrån översyn av Västra 
Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samordningen av processer ses över av extern aktör med 

förslag till lösning under 2020. 

2. Kommunerna tillsammans med förbundet ser över 

beställningarna/basöverenskommelserna så att de 

överensstämmer med behov och möjlig leverans. 

3. Fakturaskanningen ses över i sin helhet 

4. Stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa 

möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så 

kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna. 

Sammanfattning 

KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun 

utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra 

Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF 

fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 

2006 då förbundet startade. 

KPMG fick uppdraget att genomföra en referensanalys av hur VMKF 

bedriver sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalité i 

jämförelse med strukturellt liknande kommuner. 

Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt 

referensanalysen uppvisar de största avvikelserna. 

Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande 

verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som 

medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver. 

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar 

som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också 

finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till ett 

arbete kring. 
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Självklart är att samtliga delar som belyses i rapporten ska beaktas 

men i beslutet angivna punkter hanteras särskilt då vi anser att dessa 

får störst betydelse och ger snabbast utveckling av samverkan mellan 

förbundet och kommunerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Surahammars kommun 
Akten  
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§ 139 KS 274/2020-050 

Fördjupad samverkan - Gemensam 12-
stegsbehandling i KAK 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samverkansavtal/överenskommelse gällande 12-

stegsbehandling godkänns under förutsättning att Köpings 

och Kungsörs kommuner fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Tidigare har avtal och överenskommelser träffats mellan Köpings, 

Arbogas och Kungsörs kommuner inom individ- och familjeomsorg, 

familjerätt och alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad 

samverkan. 

Nu har även överenskommelsen om 12-stegsbehandling färdigställts. 

Överenskommelsen innebär att varje kommun bidrar med en 

personal som arbetar del av sin tid i denna behandlingsenhet. 

Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 17 juni 

2020 § 75.  

Avtal/överenskommelser inom fördjupad samverkan ska beslutas 

av kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 140 KS 280/2020-010 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund godkänns under förutsättning att den 

godkänns även av Kungsörs kommun. 

2. Förbundsordningen träder ikraft den 1 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs 

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

bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen 

gjordes i kommunfullmäktige den 12 september 2019, § 100. 

Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 

avser förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 141 KS 281/2020-109 

Revidering av alkohol- och drogpolitisk policy 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera 

kommunens alkohol- och drogpolitiska policy. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har uppdragit åt förvaltningen att se 

över riktlinjerna för lokaluthyrning. Förslaget bordlades vid 

nämndens sammanträde den 25 juni 2020, § 42 och nämnden 

önskade att kommunfullmäktige ska se över den nu gällande 

alkohol- och drogpolitiska policyn som antogs av 

kommunfullmäktige den 23 oktober 2008, § 130. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar nämndens uppfattning om att 

policyn behöver revideras. Revideringen bör omfatta hela ANDTS-

området och göras tillsammans med förebyggande rådet. 

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

Revidering av bolagsordning för AVAAB, Arboga 
Vatten och Avlopp AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad bolagsordning AVAAB, Arboga Vatten och avlopp 

AB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 § 139 om 

ägardirektiv och bolagsordningar för Arboga Kommunalteknik AB 

och Arboga Vatten och Avlopp AB. De beslut som gällde 

bolagsordningarna framgår nedan.  

• Bolagsordningarna ändras under § 5 Fullmäktiges rätt att ta 

ställning genom att stycket om när kommunfullmäktiges 

yttrande ska inhämtas flyttas till ägardirektiven. 

• Bolagsordningar ändras under § 6 med att aktiekapitalet ska 

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

ska vara högst 200 000 st. 

• Bolagsordningarna ändras under § 11 från att kallelse till 

bolagsstämma ska ske genom brev med posten till att kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. 

• Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Kommunalteknik 

AB och Arboga Vatten och Avlopp AB godkänns för övrigt. 

Formuleringen i bolagsordningarnas § 11 om kallelse till 

bolagsstämma bedömdes inte som korrekt av Bolagsverket och 

kommunfullmäktige beslutade därför den 28 mars 2020, § 38 om 

revidering och ny lydelse enligt följande:   

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 

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

senast två veckor före stämman. 

Under ärendets handläggning försvann överstrykningen av den text 

som skulle tas bort och ändringen blev därför inte fullföljd. Texten 
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som ska tas bort är nu både angiven med fet stil och omgiven av 

parentes i stället. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 143 KS 254/2020-107 

Revidering av bolagsordning för AKTAB, Arboga 
kommunalteknik AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB, 

AKTAB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2020, § 38 om 

revidering av bolagsordningarna i Arboga Kommunalteknik AB och 

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

hanteringen av ärendet och beslutet medförde att den bolagsordning 

som skickades in till bolagsverket inte var helt korrekt. 

Bolagsordningen för AKTAB som registrerats innehåller den 

korrekta formuleringen i § 11 och för att få en likalydande 

bolagsordning även i kommunfullmäktige så behöver beslutet tas en 

gång till. 

Revideringen gäller § 11 och den korrekta lydelsen ska vara: 

Kallelse ska ske genom brev med posten eller elektroniskt. Tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 144 KS 256/2020-140 

Revidering av näringslivsstrategin - tillägg med 
serviceplan för Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reviderad näringslivsstrategi med tillägg med serviceplan för 

Västra Mälardalen antas. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tidigare antagit en gemensam 

näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. För att företag ska kunna 

söka investeringsbidrag för landsbygd, måste kommunen som 

sökande verkar i ha aktuell serviceplan.  

Syfte med serviceplanen är att också öka förståelsen och kunskapen 

om vilken service som idag finns inom kommunen med fokus på 

kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn till försäljning av 

dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta ut pengar samt post- 

och apotekstjänster. I planen beskrivs prioriteringar när det gäller 

service på landsbygden och hur vi arbetar med dessa. 

Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 15 juni 2020 att anta 

serviceplanen som en del i Västra Mälardalens gemensamma 

näringslivsstrategi. 

__________ 
 
Skickas till: 
Näringsliv och turism 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (50) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-25  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 145 KS 196/2020-804 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Uppdraget till fritids- och kulturnämnden att utreda 

möjligheten för ett gemensamt Leaderprojekt med Medåkers 

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

anses utfört. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktiges sammanträde 

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

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

med några kompletterande utegymstationer i anslutning till 

elljusspåret vid Parkudden i Medåker.  

Medborgarförslaget remitterades till fritids- och kulturnämnden för 

besvarande i samråd med utvecklingscentrum och tekniska 

nämnden och samtliga såg positivt på ett samarbete med Medåkers 

IF för att undersöka möjligheterna till ett gemensamt Leaderprojekt.  

Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2016 att besvara 

medborgarförslaget med att fritids- och kulturnämnden fick i 

uppdrag att undersöka möjligheterna för ett gemensamt 

Leaderprojekt med Medåkers IF med syfte att bygga en hinderbana 

för barn, ungdomar och vuxna. 

Fritids- och kulturförvaltningen har därefter i samråd med Medåkers 

IF ett antal gånger diskuterat Leaderprojekt, under tiden har 

Medåkers IF:s ambitioner för Parkuddens IP angående hinderbana 

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

annat börjat titta på andra finansieringsmöjligheter än enbart Leader 

Mälardalen och vilken ytan som är aktuell att nyttja behöver också 

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

Medåkers IF i ett projekt när föreningen vet vilken utveckling av 

Parkuddens IP dom vill ta. 

Fritids- och kulturnämnden anser därmed uppdraget att utreda 

möjligheten till gemensamt Leaderprojekt som utfört. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (50) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-25  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 146 KS 226/2020-002 

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen inklusive kommundirektörens 
vidaredelegation samt gemensam grund för samtliga 
nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen inklusive 

kommundirektörens vidaredelegation samt gemensam grund 

för samtliga nämnder antas att gälla från och med 2020-09-01. 

2. Nämnderna får i uppdrag att inarbeta de ändringar som avser 

den gemensamma grunden i sina respektive 

delegationsordningar. 

Sammanfattning 

Behov av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning har 

uppmärksammats.  

Bland ändringarna kan nämnas att några punkter gällande 

personalfrågor flyttas från kommunövergripande till 

förvaltningsinterna.  

Hyresavtal föreslås tecknas av kommundirektören för alla 

kommunens verksamheter och ekonomidelen uppdateras i övrigt. 

Flertalet nya punkter föreslås under avsnittet samhällsbyggnad. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 147 KS 6/2020-102 

Förändrad sammansättning av trafiknämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tidigare beslut (KS 2019-01-15 § 27) att utse 

kommunstyrelsens presidium till ledamöter i trafiknämnden 

upphävs.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika trafiknämnd. 

Sammanfattning 

I samband med att tekniska nämnden upphörde vid årsskiftet 

2018/2019 övertog kommunstyrelsen ansvaret för kommunens 

uppgifter som omfattas av lagen (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2019 § 27 valdes 

kommunstyrelsens presidium till trafiknämnd men för att få en 

smidigare hantering av de frågor som ligger på trafiknämnden 

föreslås istället att kommunstyrelsens arbetsutskott även ska vara 

kommunens trafiknämnd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kansli 
Akten  
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§ 148 KS 156/2020-013 

Statistik för Arboga 1a halvåret 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram statistik över 

befolkningsförändringar med mera för Arboga för första halvåret 

2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 149 KS 306/2020-006 

Sammanträdesplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits 

fram. 

Kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka och totalt sju 

gånger under året. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 150 KS 78/2020-002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-08-25 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Åtgärd/Handling Punkt Del Datum Dnr 

§ 20 Ramavtal hyrbilar, Hertz First 

Rent A Car AB 

F4 KD 2020-04-23 219/2020 

§ 21 Svar på begäran om underlag för 

kommande trafikförsörjnings-

program och länstransportplan  

B11 KSO 2020-04-28 32/2020 

§ 22 Avtal fläskkött och charkuterier, 

Carlströms Kött & Chark AB 

F4 KD 2020-04-29 288/2020 

§ 23 Svar på remiss på Kollektiv-

trafikförvaltningens rapport kundkoll 

B11 KSO 2020-05-08 82/2020 

§ 24 Genomförande av granskning för 

detaljplan Strömsnäs 1:2 m.fl. 

G2 SAM 2020-05-26 282/2019 

§ 25 Förlängning av avtal VS-arbeten, 

VVS Huset Grönbergs Rör AB 

F4 KD 2020-05-26 241/2020 

§ 26 Avtal Finansiella tjänster F4 KD 2020-05-26 158/2020 

§ 27 Remiss av Motion om bredband 

och wifi till våra äldreboenden till 

socialnämnden 

B8 KAN 2020-05-27 184/2020 

§ 28 Avtal mellan SOS alarm och 

Arboga kommun 

F4 KD 2020-06-01 250/2020 

§ 29 Remiss av Medborgarförslag om 

att sätta upp namn och informations-

skyltar på historiska platser till fritid- 

och kulturnämnden 

B8 KAN 2020-06-02 127/2020 
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§ 30 Förlängning av avropsavtal 

Entrémattor 

F4 KD 2020-06-08 238/2020 

§ 31 Avtal grossistsortiment, Menigo 

Foodservice AB 

F4 KD 2020-06-28 289/2019 

§ 32 Tillförordnad kommundirektör  

3 - 7 augusti 

D4 KD 2020-07-28 78/2020 

§ 33 Förlängnings av avtal 

kemtekniska, hygien, engångs- och 

städmaterial 

F4 KD 2020-08-13 318/2020 

          

Delegater 

KSO – Kommunstyrelsens ordförande 

KD – Kommundirektör 

KAN – Kanslichef 

SAM - Samhällsbyggnadschef  
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§ 151 KS 4/2020-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2020-08-25 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

278/2020 Svar på Avgränsningssamråd 

MKB för 

vattenförvaltningens   åtgärdspr

ogram (Norr Östersjöns 

vattendistrikt) 

2020-08-04 Ut  

278/2020 Avgränsningssamråd MKB för 

vattenförvaltningsens 

åtgärdsprogram (Norra 

Östersjöns vattendistrikt) 

2020-06-26 In Caruso Jenny 

  Protokoll från Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbundsdirektion 

2020-06-17 

2020-06-24 In Västra 

Mälardalens 

Myndighets-

förbund 

214/2020 Rapport från Hjälmarens 

Vattenvårdsförbund 

Åtgärdsarbete 2019 

2020-06-12 In Mia 

Andersson 

249/2020 Förlängning av avtal 92/2017, 

Frivillig Resurs Grupp FRG, 

Arboga Kommun 

2020-06-12 In Västra 

Mälardalens 

Kommunal-

förbund 

  Protokoll från Västra 

Mälardalens 

Kommunalförbundsdirektion 

2020-05-15 

2020-06-11 In Västra 

Mälardalens 

Kommunal-

förbund 



  
PROTOKOLL 49 (50) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-25  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

64/2020 Skolinspektionens beslut 

gällande ansökan från 

Medåkers Friskola Ekonomisk 

Förening om nyetablering av 

fristående skola 

2020-06-09 In Skolinspek-

tionen 

80/2020 Förebyggande rådets 

minnesanteckningar 

  2020-05-11 

2020-06-08 Upp  

201/2020 Beslut om bildande av nytt 

naturreservat Stora Bastås 

2020-06-04 In Länsstyrelsen 

Västmanlands 

län 

186/2020 Anteckningar från 

arbetsmiljökommittén 

 2020-05-12 

2020-06-01 Upp  

220/2020 Överenskommelse om 

sommarjobb/feriejobb 2020 

2020-05-22 In Arbetsför-

medlingen 

74/2020 Protokoll från årsstämma 

Västmanlands läns 

Luftvårdsförbund 

2020-05-20 In Västmanlands 

luftvårdsför-

bund 
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2020-08-25  

Kommunstyrelsen 
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§ 152 KS 326/2020-041 

Revidering av taxa för hyra av anläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

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

och med 2020-09-15. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har kommit in med ett ordförandebeslut 

med förslag om revidering av taxa för hyra av anläggningar. 

Vid genomgång av fritids- och kulturförvaltningens taxor har det 

framkommit att ishallen enbart har en taxa för matchspel som utgår 

från att det finns betalande publik medan alla andra anläggningar 

även har en taxa för matcher utan entré.  

Under rådande omständigheter med Covid-19 finns det risk att 

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

för att ge alla föreningar samma förutsättningar föreslås en ny taxa 

för ishallen för matcher utan entré.  

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

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

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

redan från och med hösten 2020.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 


