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§ 81  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

- Ärendena behandlas delvis i annan ordning.  
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§ 82 KS 372/2017-534 

Lägesrapport om utredning av fibernät 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tackar för lägesrapporten. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att färdigställa 

utredningen, och återkomma med avtalsförslag. 

Sammanfattning 

Efter utträdet ur Fibra har kommunen tillsammans med Telia utrett 

och översiktligt dokumenterat fibernätet och dess kanalisation. 

Resultatet av utredningen visar att en separation och uppdelning av 

verksamhetsnätet och det kommersiella nätet skulle kräva stora 

ekonomiska anslag för att bygga ett rent verksamhetsnät som 

kommunen nyttjar, driftar och underhåller. Organisatoriskt så 

innebär det att kommunen också behöver skapa en organisation för 

att underhålla verksamhetsnätet, om dessa två nät skulle separeras. 

Vid ett informationsmöte med kommunstyrelsen 2019-01-08 

presenterade Telia ett förslag till hantering avseende förvärv av 

Arboga kommuns hela fibernätsinnehav. Förslaget innebär att 

kommunen och Telia tillsammans detaljdokumenterar det totala 

fiber- och kanalisationsinnehavet. Därefter upprättas avtalsförslag 

avseende förvärv, drift och underhåll som presenteras politiskt.  

Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sitt sammanträde 2019-01-

15 § 4 att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

detaljdokumentering samt utreda och återkomma med Telias avtal 

avseende förvärv, drift och underhåll av befintligt fibernät.  

Arbetet med utredning och dokumentation av kommunens fibernät 

närmar sig slutskedet. I och med arbetet med att kartlägga och 

fastställa nätets struktur och uppbyggnad är Telias representanter 

inbjudna till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj för en 

föredragning om nuläge och status i projektet. Denna dragning 

kommer att ligga till grund för de beslut som senare kommer att 
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behöva fattas i samband med slutredovisning, och eventuella avtal 

eller affärsförslag.   

__________ 
 
Skickas till: 
Projekt, gata och drift 
Akten 
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§ 83 KS 432/2018-001 

Bolagsbildning avseende kommunens VA-verksamhet 
samt drift- och projektverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tre stycken bolag köps enligt kommunfullmäktiges beslut. 

2. Bolagen avseende VA-verksamhet och drift- och 

projektverksamhet sätts i drift. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade följande vid sitt sammanträde den 13 

mars 2019 § 28 i samband med behandling av ärende gällande 

bolagsbildning för de verksamheter som fanns inom tekniska 

nämndens ansvarsområde: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda tre bolag, ett 

moderbolag och två dotterbolag, ett avseende kommunens 

VA verksamhet och ett avseende kommunens drift och 

projektverksamhet.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram 

bolagsordning och ägardirektiv med mera för de nya bolagen. 

3. Organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1 

januari 2020. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga 

åtgärder för genomförandet. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Tre stycken bolag köps enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar, med stöd av Anders Cargerman (L), 

bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att bolagen 

avseende VA-verksamhet och drift- och projektverksamhet sätts i 

drift. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets föreslag till beslut med 

Dan Avdic Karlssons (V) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 84 KS 42/2019-191 

Länsstyrelsens rapport från tillsyn av 
överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsör 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 14 november 2018 inspekterat 

den gemensamma överförmyndarverksamheten för Köping, Arboga 

och Kungsörs kommuner. 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: 

 Brister i överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare samt vid jämkning av ställföreträdarskap. 

 Ingen omprövning av förvaltarskap i enskilt ärende. 

 Lång handläggningstid i ett ärende under uppbyggnad. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 85 KS 225/2019-106 

Fördjupad samverkan - Gemensam 
alkoholhandläggning i Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget 

ställningstagande. 

Sammanfattning 

Inom ramen för fördjupad samverkan har bland annat en utredning 

om förutsättningarna för en gemensam alkoholhandläggning i 

Västra Mälardalen genomförts under år 2018. Utredningen föreslår 

att alkoholhandläggningen hanteras av Köpings kommun. Idag sköts 

alkoholhandläggningen i Köping och Kungsör av social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i Köping. Förslaget är att Köping 

fortsatt ansvarar för det praktiska arbetet och att ärenden i Arboga 

införlivas i det befintliga samarbetet.  

Till utredningen finns förslag till samverkansavtal om gemensam 

alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer för alkoholservering, 

taxor och delegationsordning. 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2019, § 

73 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

samverkansavtal om gemensam alkoholhandläggning enligt 

utredningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner i utredningen föreslagna taxor samt 

att motsvarande beslutsorgan i Köping och Kungsör beslutar 

likaledes.  

Socialnämnden har beslutat att ge tf socialchef Ove Bergman i 

uppdrag att teckna samverkansavtalet. 

Socialnämnden beslutade även att köpa in en licens för det 

administrativa stödet AlkT med tilläggsmodulerna för e-tjänster och 

tillsyns-app. Alkoholhandläggare Robert får i uppdrag att teckna 

avtalet. 
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Socialnämnden kommer att fatta beslut om delegationsordning samt 

riktlinjer för alkoholservering och kommer att till 

kommunfullmäktige föreslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter för 

ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). 

Till dagens sammanträde har representanter från Köpings kommun 

bjudits in för att informera om ärendet. 

Förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet beslutade överlämnad ärendet utan eget 

ställningstagande. 

Yrkande 

Ander Röhfors (M) yrkar att kommunstyrelsen överlämnar ärendet 

till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 86 KS 239/2019-042 

Ekonomisk prognos 1 för år 2019 samt åtgärder för att 
bromsa kostnadsutvecklingen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Alla nämnder får i uppdrag att bromsa kostnadsutvecklingen 

och arbeta utifrån framtagna åtgärder. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga 

kommuns ekonomiska resultat för år 2019. Även för hel- och delägda 

företag samt kommunalförbund lämnas en prognos. 

Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser 

utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med 

mars månad 2019.  

Även en prognos över förväntat utfall för investeringar år 2019 har 

sammanställts. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj 2019 

§ 51 vid behandling av ekonomisk prognos 1 för år 2019 fick 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet 

med att ta fram en åtgärdslista till kommunstyrelsens sammanträde 

den 28 maj. 

Följande åtgärdslista har tagits fram: 

 Varje nämnd fattar beslut om resultatstärkande åtgärder 

 Restriktioner kring anställningar 

 Omprövning av projekt som inte leder till kostnadseffektivitet 

 Löpande lokalförändringar-/behov (ökade driftskostnader) 

lyfts till KS/KF 

 Restriktioner kring inköp (ex konferenser, utbildning etc) 

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet med de 

kommungemensamma åtgärderna punkt 2-5. 
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Där föreslås att alla nämnder får i uppdrag att bromsa 

kostnadsutvecklingen och arbeta utifrån framtagna åtgärder. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2019 godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar tillägg med att kommunstyrelsen beslutar 

enligt det förslag som finns gällande åtgärdslistan. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut samt 

Anders Röhfors (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 87 KS 237/2019-311 

Övertagande av väg 572 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

diskussion och förhandling med Trafikverket kring ett 

övertagande av väg 572 mellan Vinbäcksrondellen och 

Ekbacksrondellen. 

2. Möjligheterna till medfinansiering av Trafikverket ska 

utredas. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tidigare fått förfrågan av Trafikverket om att 

överta väg 572 mellan Vinbäcksrondellen och Ekbacksrondellen. 

Frågan uppkom 2015 efter en besiktning på bron som går över väg 

572 från Kungsörsvägen mot Herrängen. Bron visade sig då vara i 

behov av renovering. I dagsläget ser Arboga kommun att det finns 

flera fördelar med att Arboga kommun tar över väg 572. Bland annat 

ligger vägen i anslutning till exploateringsområden och ett 

övertagande av vägen skulle underlätta fortsatt detaljplanearbete. 

Även renovering eller eventuell rivning av bron är av fördel för 

Arboga kommuns fortsatta arbete med detaljplanering samt 

utförande i närliggande områden. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

diskussion och förhandling med Trafikverket kring ett 

övertagande av väg 572 mellan Vinbäcksrondellen och 

Ekbacksrondellen. 

2. Möjligheterna till medfinansiering av Trafikverket ska 

utredas. 

Yrkande 

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar, med stöd av Anders Cargerman 

(L), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
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Skickas till: 
Projekt, gata och drift 
Akten  
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§ 88 KS 57/2019-041 

Kommunstyrelsens underlag till strategisk och 
ekonomisk plan för åren 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Inför budgetprocessen för åren 2020-2022 redovisar 

kommunstyrelsen utmaningar för de kommande tre åren. Även 

utmaningar som ses på längre sikt redovisas. 

En redogörelse görs av investeringsbehov, 

driftskostnadskonsekvenser och avskrivningstider för åren 2020-

2024. 

Kartläggning av ej lagreglerad verksamhet har gjorts. 

Det underlag som skickades ut till arbetsutskottets sammanträde var 

arbetsmaterial och underlaget har kompletterats och fastställts till 

dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet utan eget 

ställningstagande. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att kommunstyrelsen tackar för 

informationen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 89 KS 57/2019-041 

Förutsättningar för strategisk och ekonomisk plan 
2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Som förutsättning för Strategisk och ekonomisk plan 2020-

2022 tas inriktningsbeslut avseende strategiska områden och 

mål, ekonomisk ramar år 2020, samt investeringsramar år 

2020-2024 . 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020 -2022 beslutas i sin 

helhet vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019.  

För att nämnder och styrelse ska kunna börja arbeta med sin budget 

för år 2020 tas inriktningsbeslut innan sommaren om strategiska 

områden och mål för perioden, ekonomiska ramar år 2020 samt 

investeringsramar för åren 2020-2024.  

I budgetarbetet för år 2020 så har en ny resursfördelningsmodell 

använts som stöd. Modellen ger stöd i kompensation utifrån 

volymförändringar i verksamheterna samt i effektivisering utifrån 

standardkostnader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Som förutsättning för Strategisk och ekonomisk plan 2020-

2022 tas inriktningsbeslut avseende strategiska områden och 

mål, ekonomisk ramar år 2020, samt investeringsramar år 

2020-2024. 

Yrkande 

Jonas Stenzelius (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 
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Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar in följande protokollsanteckning:  

Måndagen den 27 maj 2019 kl 13.00 samlades oppositionen för att få 

del av förslaget till strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. Detta 

mindre än 24 timmar innan man vill fatta ett beslut i ärendet. Det är 

helt orimligt att vi ska kunna analysera och diskutera ett så stort 

ärende som budget med mindre än 24 timmars framförhållning. 

För att kunna ha en god dialog mellan majoritet och opposition så 

krävs en transparent kommunikation för att få fram konstruktiva 

idéer och förslag för att hitta de bästa lösningarna för Arboga. 

Vi återkommer med förslag när ärendet kommer upp till 

kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 90 KS 240/2019-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att behandlas samtidigt som 

strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat den Strategiska 

lokalförsörjningsplanen i sin helhet och den omfattar nu åren 2019-

2024. I uppdateringen har aktualisering av befolkningsuppgifter och 

revidering av behov av lokaler vid kommunens förvaltningar skett. 

En uppföljning av lokalinvesteringarna har gjorts efter att mer 

detaljerade kalkyler har upprättats. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen, och beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med beslut om Strategisk och 

ekonomisk plan, utifrån den lokalrevision som nämnderna och 

styrelsen gör för sina respektive verksamheter. Nämnderna och 

styrelsen bedömer lokalbehovet på kort och lång sikt. 

Vid sammanträdet uppmärksammas att dokumentet behöver 

revideras ytterligare inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet utan eget 

ställningstagande. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att ärendet återremitteras för att behandlas 

samtidigt som strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 91 KS 226/2019-341 

Samråd gällande föreskrifter och genomförande av 
skyddsområde för råvattentäkt i Hjälmaren 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återemitteras för att bjuda in till dialog med berörda 

innan beslut om samråd tas. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns råvattentäkt i Hjälmaren försörjer Arboga, 

Medåker i Arboga kommun och Valskog i Kungsörs kommun med 

dricksvatten. En god och säker vattenförsörjning är en av samhällets 

viktigaste funktioner. En råvattentäkt skyddat mot föroreningar är 

en förutsättning för detta. Arbetet med att ta fram förslaget till 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter inleddes 

2007 (TNAU § 229 Dnr 276-2007-341).  

Efter samråd med berörda myndigheter och information till berörda 

fastighetsägare och verksamhetsutövare fanns hösten 2012 ett 

genomarbetat förslag till ansökan om vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter redo att sändas till Länsstyrelsen för 

ansökan om fastställelse, under förutsättning att kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige gav sitt godkännande.  

Den 23 januari 2013 informeras tekniska nämndens arbetsutskott 

(TNAU § 12 Dnr 276/2007-341) att det efter kontakt med 

länsstyrelsen i Västmanlands län har framkommit att förslaget 

eventuellt inte överensstämmer med länsstyrelsens krav och 

förhållningssätt, speciellt vad gäller skyddszonernas utbredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade, med anledning av 

länsstyrelsens ifrågasättande av utformningen av förslaget, ärendet 

till tekniska nämnden. Tekniska nämnden gavs uppdraget att fråga 

länsstyrelsen om deras uppfattning beträffande Naturvårdsverkets 

handbok och dess tillämpning (fråga sändes 2013-02-15).  

Den 19 december 2014 svarade länsstyrelsen i Västmanlands län att 

länsstyrelsen ställer sig tveksam till att rinntider vid 

extremsituationer ska ligga till grund för utformning av 
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skyddszonerna. Vidare anser länsstyrelsen att förslaget innebär 

orimligheter vad gäller skyddszonernas avgränsning och 

utbredning. Länsstyrelsen framförde även att deras förhoppning är 

att den kommande dricksvattenutredningen skulle ge Havs och 

Vatten myndigheten (HaV) i uppdrag att revidera handboken 

avseende ytvattentäkter.    

I slutbetänkande från dricksvattenutredningen En trygg 

vattenförsörjning (SOU 2016:32) anges följande: ”Dricksvatten är landets 

i särklass mest kritiska försörjningssystem, en förutsättning för att 

samhälle, företag och olika verksamheter ska fungera. Utredningen har gjort 

bedömningen att alla allmänna större vattentäkter behöver 

vattenskyddsområden med lokalt utformade skyddsföreskrifter för att kunna 

säkras på längre sikt. Utredningen föreslår dessutom en förändring i 

miljöbalken, som innebär att kommunerna ska ha skyldighet att ansöka om 

inrättande och omprövning av vattenskyddsområden för alla större 

allmänna vattentäkter” 

I yttrande till Länsstyrelsen Västmanland från Havs och Vatten 

myndigheten (HaV) daterat 2017-03-03 gällande förslag till 

avgränsning av vattenskyddsområde för vattenuttag i Hjälmaren 

anges sammanfattningsvis: Att arbeta med vattenskyddsområden 

med vattenskyddsföreskrifter är ett sätt att arbeta med källkontroll. 

Utgångspunkten är att det är bättre att motverka att råvattnet 

förorenas än att rena i efterhand i vattenverket. 

Vattenskyddsområdes utbredning ska omfatta de delar av 

tillrinningsområdet och de påverkanskällor som har betydelse för 

tillgången och kvaliteten på råvattnet. Inom vattenskyddsområdet 

ska vattenskyddsföreskrifter meddelas för reglering av sådan 

markanvändning som på kort eller lång sikt kan påverka. Det är 

viktigt att skyddsområdets storlek liksom de föreskrifter som 

meddelas området står i balans med den säkerhet som rimligen är 

möjlig att uppnå genom källkontroll inom ett område där det finns 

många faktorer som påverkas. I Hjälmarens fall måste man utreda 

vilka risker och påverkanskällor som effektivt låter sig påverkas 

genom ytterligare reglering genom vattenskyddsföreskrifter. 

Under 2017 påbörjades arbetet med revidering av framtaget förslag 

till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter utifrån Länsstyrelsen 
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och HaV:s synpunkter. Förslaget har tagits fram av en projektgrupp 

bestående av tjänstemän från Tekniska förvaltningen (VA-

avdelningen) samt Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Miljö- 

och hälsoskyddsenheten). Projektgruppsarbetet har genomförts 

under åren 2017-2019. 

Vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter kommer finnas 

tillgängligt på Arboga bibliotek och på Arboga kommuns hemsida 

för nedladdning. När samrådet är genomfört och inkomna 

synpunkter beaktats är förslaget att kommunfullmäktige beslutar att 

hos länsstyrelsen i Västmanland ansöka om fastställelse av 

vattenskyddsområde Hjälmaren med tillhörande förskrifter.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Förslaget till samråd gällande vattenskyddsområde 

Hjälmaren godkänns.  

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att ärendet återemitteras för att bjuda in 

till dialog med berörda innan beslut om samråd tas. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 

Anders Röhfors (M) yrkande om återremiss finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
VA 
Akten  
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§ 92 KS 253/2019-045 

Utökad borgen för Kommunfastigheter i Arboga AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår utökad borgen, såsom för egen skuld jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, för Kommunfastigheter i 

Arboga AB med 17 miljoner kronor, vilket innebär ett totalt 

borgensåtagande uppgående till 417 miljoner kronor. 

Borgensavgift på 0,75 procent av utnyttjat borgensbelopp 

utgår årligen till kommunen. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas, med 

några få undantag, av Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Kommunfastigheter i Arboga AB behöver en utökning av det 

kommunala borgensåtagandet med 17 miljoner kronor för att klara 

finansiering av ombyggnation av Garvaregården. Garvaregården är 

en byggnad som byggdes i början på 1970-talet och inrymmer 

bibliotek, kontor, lägenheter samt små lokaler som från början varit 

butikslokaler. De sistnämnda små lokalerna har varit svåra att hyra 

ut som butikslokaler/små kontor och Kommunfastigheter i Arboga 

AB ser nu möjligheter med att anpassa dessa till ett större kontor för 

Arbogabostäder. Ombyggnationen ses som en långsiktig lösning för 

lokalerna. 

Beviljad borgen uppgår totalt till 400 miljoner kronor, för 

investeringar i vård- och omsorgsboende, förskola samt LSS-boende 

under åren 2018-2020, och behovet av ny utökad borgen 2019 uppgår 

till 17 miljoner kronor. 

Kommunal borgen krävs av banker och kreditmarknadsbolag för att 

bevilja upplåning till bolaget. Kommunen tar ut en avgift för 

borgensåtagandet uppgående till 0,75 procent av aktuellt lånebelopp. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 93 KS 271/2019-049 

Utökad borgen för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och 

kostnader, ingå borgen för Västra Mälardalens 

kommunalförbunds låneförpliktelser. Borgensbeloppet för 

Arboga kommun uppgår totalt till 23,9 miljoner kronor, varav 

tidigare beslutad borgen uppgår till 16,3 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har kommit in med en 

ansökan om borgen för lån uppgående till totalt 100 miljoner kronor. 

Tidigare beslutad borgen uppgår till 68 miljoner kronor, varav 

Arboga kommuns andel uppgår till 16,3 miljoner kronor. Ny begäran 

om totalt utökad borgen uppgår till 32 miljoner kronor. 

Borgensåtagandet fördelas mellan medlemskommunerna Köping, 

Arboga, Kungsör samt Surahammar efter befolkningsandel. 

För Arboga kommuns del uppgår andelen till 23,9 procent 

(befolkning 2018-12-31), vilket innebär ett utökat borgensbelopp 

uppgående till 7,6 miljoner kronor. 

Det utökade borgensåtagandet avser upplåning till investeringar 

under åren 2019-2021. Investeringarna avser främst årliga 

hårdvaruinvesteringar av IT/Tele-utrustning för 

medlemskommunerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 94 KS 224/2019-041 

Revidering av taxa och regler för vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revidering av taxa och regler för vård och omsorg godkänns. 

2. Taxan gäller från och med 2019-07-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 17 april 2019 § 72 

behandlat ärende gällande revidering av taxa och regler för vård och 

omsorg med att föreslå en timavgift för trygghetslarmsanvändning i 

ordinärt boende.  

Idag får man trygghetslarm på biståndsbeslut och om man är över 75 

år så kan man få trygghetslarm även utan biståndsbeslut. 

Trygghetslarmet går till hemtjänstens telefon och besvaras av 

hemtjänsten. Det är också hemtjänsten som åker hem till den 

enskilde när det behövs.  

Dagens taxa innebär att när man har fått insatsen beviljad kan man 

larma så mycket man behöver men betalar endast en 

månadskostnad. Därför föreslår socialnämnden att en timavgift 

motsvarande hemtjänstavgiften om 360 kronor tas ut när 

hemtjänsten åker hem till brukaren som har larmat. Avgiften tas ut 

för varje påbörjad halvtimme. Taxa och regler för vård och omsorg 

revideras enligt följande: 

7.3 Avgift för trygghetslarm 

Avgift för utryckning på larm (baseras på hemtjänstavgiften enligt punkt 

7.2) debiteras per påbörjad halvtimme. 

 2019 

Trygghetslarm 275:-/mån 

Larminstallation, engångsavgift 225:- 

Förlust av larmklocka 990:- 

Förlust av hela larmenheten 4 500:- 
Utryckning på larm 360:- /tim 
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7.5 Serviceinsatser (ej biståndsbedömda) 

Avgift för utryckning på larm (baseras på hemtjänstavgiften enligt punkt 

7.2) debiteras per påbörjad halvtimme. 

 2019 

Icke biståndsprövade insatser  
(handling, städning och tvätt)    
Dessa insatser ingår inte i högkostnadsskyddet     

360:-/tim 

  

Trygghetslarm 275:-/mån 

Larminstallation, engångsavgift 225:- 

Förlust av larmklocka 990:- 

Förlust av hela larmenheten 4 500:- 
Utryckning på larm 360:- /tim 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 95 KS 247/2019-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat förslag till regler och avgifter för förskola och 

fritidshem antas att gälla från och med 2019-09-01. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till 

revidering av regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. 

Revideringen görs med anledning av otydlighet gällande barn till 

arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre syskon och 

har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under hela 

året. 

Förtydligandet gäller att de 525 timmar per år som är avgiftsfria ska 

följa grundskolans terminstider, med uppehåll för höstlov, jullov, 

sportlov, påsklov och sommarlov samt övriga lovdagar. Om behov 

av tid finns utöver det tas en avgift ut varje månad. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 96 KS 371/2018-003 

Reglementen för kommunens råd under mandatperiod 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reglementen för Förebyggande rådet och Näringslivsrådet för 

2019-2022 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunala anhörigrådet och Kommunala pensionärsrådet 

ska ändra från personliga ersättare till ersättare i sina 

reglementen. 

2. Reglementen för Förebyggande rådet, Näringslivsrådet, 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala anhörigrådet 

för 2019-2022 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2018 § 131 antal 

och sammansättning samt gemensam grund för reglemente för 

kommunens råd under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutade att råden ska se över sina 

reglementen enligt förslag till gemensam grund och återrapportera 

dessa till kommunfullmäktige senast juni 2019.  

Socialnämnden beslutade den 20 februari 2019 § 40-41 att godkänna 

reglemente för kommunala anhörigrådet och kommunala 

pensionärsrådet. 

Förslag till reglementen för Förebyggande rådet och 

Näringslivsrådet har arbetats fram i respektive råd. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2019 § 19 vid val 

av kommunstyrelsens representanter i kommunens råd beslutades 

att förvaltningen fick i uppdrag att se över Kommunala 

handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet. 

Utifrån översynen beslutade kommunfullmäktige den 25 april 2019  

§ 47 att slå samman Kommunala handikapprådet och 
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Trafiksäkerhetsrådet till ett Tillgänglighetsråd. Reglemente för 

Tillgänglighetsrådet tas fram hösten 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 97 KS 231/2019-106 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. § 10 i förbundsordningen kompletteras med att 

utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet. 

2. § 26 i förbundsordningen förtydligas med att "För 

förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är 

uppsägningstiden två år räknat från det årsskifte som inträffar 

närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde skall de 

kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen 

som föranleds av utträdet. I övrigt ska kommunallagens 

föreskrifter om likvidation, utträde och upplösning tillämpas. 

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns i övrigt under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

4. Förbundsordningen gäller från och med 1 juli 2019 och bilaga 

3, fördelningstalen, gäller från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat 

ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, 

ledning och finansieringsprinciper.  

De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 

inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/ 

cheferna från respektive organisation. Kommundirektörerna/ 

cheferna får i uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra 

ledningsgrupp i förbundet. Uppdraget innebär att samordna 

budgetprocess, bereda ärenden samt vara den sammanhållande 
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instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 

medlemskommunerna och förbundet. 

Förbundsordningen tydliggör också den så kallade 

basöverenskommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar 

mellan kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam 

administration exempelvis direktion och ekonomifunktion fördelas 

ut på respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges 

fördelas ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris per 

styck. 

Sedan arbetsutskottets behandling av ärendet har Arboga kommun 

meddelats att både Köpings och Kungsörs kommuner har föreslagit 

ändringar i förbundsordningen gällande § 10 och § 26. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

2. Förbundsordningen gäller från och med 1 juli 2019 och bilaga 

3, fördelningstalen, gäller från och med 1 januari 2020. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar på följande ändringar av 

förbundsordningen: 

§ 10 kompletteras med att utgångspunkten är att beslut ska fattas i 

enighet. 

§ 26 förtydligas med att "För förbundsmedlem som önskar utträda ur 

förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det årsskifte som 

inträffar närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde skall de 

kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som 

föranleds av utträdet. I övrigt ska kommunallagens föreskrifter om 

likvidation, utträde och upplösning tillämpas. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) ändringsyrkanden 

finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 98 KS 241/2019-003 

Revidering av reglemente för revisionen i Västra 
Mälardalens kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revisionsreglemente för Västra Mälardalens 

kommunalförbund godkänns under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har föreslagit revidering av 

förbundsordningen. Revideringen medför att även 

revisionsreglementet måste revideras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 34 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 99 KS 97/2019-106 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal för 

gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns att gälla  

2019-01-01 – 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 december 2018 § 

129 behandlat förslag till revidering av reglemente och 

samverkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden att gälla 

2019-01-01 – 2022-12-31. Förändringarna är i huvudsak redaktionella. 

Förslagen ska fastställas av respektive huvudmans 

kommunfullmäktige. 

Socialförvaltningen har låtit meddela att de inte har några 

synpunkter på ärendet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 100 KS 155/2019-104 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun 
år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen av partistödet för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2018. I de fall 

överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har 

redovisning skett av syftet med överföringen. Partiernas redovisning 

bifogas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 KS 198/2019-042 

Årsredovisning 2018 Gemensam överförmyndarnämnd 
Köping, Arboga och Kungsör 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och 

Kungsör har kommit in med årsredovisning för år 2018. 

Arboga kommuns revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 102 KS 230/2019-042 

Årsredovisning 2018 VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

VafabMiljö Kommunalförbund har kommit in med årsredovisning 

för år 2018.  

Till årsredovisningen finns av revisorerna i VafabMiljö 

Kommunalförbund upprättad revisionsberättelse. Revisorerna 

tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i 

densamma.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 KS 151/2019-042 

Årsredovisning 2018 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gemensam hjälpmedelsnämnd har kommit in med årsredovisning 

för år 2018.  

Arboga kommuns revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden samt de enskilda 

ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 KS 252/2019-042 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

Revisorerna i Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit 

in med revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna tillstyrker att 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 105 KS 156/2018-212 

Svar på samråd om tillägg till översiktsplan för 
Lindesbergs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten yttrande godkänns som Arboga 

kommuns remissvar på tillägg till översiktsplan för 

Lindesbergs kommun. 

Sammanfattning 

Arboga kommun, Samhällsbyggnadsenheten, har fått ta del av 

samrådshandlingar angående ett tillägg till översiktsplan för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Förslaget till nytt tillägg till 

översiktsplan är utställt under tiden 1 april till 31 maj 2019. 

Handlingarna går att hitta på www.bmb.se.  

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som är av 

sådana slag och omfattning att strandskyddets syften fortfarande 

långsiktigt tillgodoses.  

Planförslaget omfattar 29 LIS-områden kring 15 sjöar och vattendrag. 

Dessa är Arbogaån, Björkasjön, Borsån, Bottenån, Långvattnet, 

Norrsjön, Oppäsen, Råsvalen, Stora Kloten, Stora Lindesjön, Sörsjön, 

Usken, Vedevågssjön, Väringen och Ölsjön. 

Inom de utpekade områdena kan nya bostäder byggas samt nya och 

befintliga verksamheter för friluftslivet och turismen utvecklas. 

Kommunen bedömer att dessa åtgärder kan bidra till att långsiktigt 

upprätthålla serviceunderlaget och ge positiva 

sysselsättningseffekter i kommunen samt angränsande kommuner. 

Arboga kommuns yttrande 

Arboga kommun ser positivt på Lindesberg kommuns utveckling av 

landsbygd i strandnära lägen och tror att satsningen på att utveckla 

de utpekade områdena kommer påverka kommunen positivt och 

göra den mer attraktiv. 



  
PROTOKOLL 41 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslaget är väl genomarbetat och metoden för att peka ut lämpliga 

LIS-områden är genomtänkt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen/Lindesbergs kommun 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 KS 228/2019-214 

Detaljplan för Holmsätter 1:3 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att påbörja 

detaljplanearbetet för fastigheten Holmsäter 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

En planläggning av området är i enlighet med översiktsplanens 

intentioner genom att utpekade utvecklingsområden planläggs för 

bostäder i Götlunda. En utveckling av platsen kommer främst att 

möjliggöra för radhus- och villabebyggelse.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att påbörja 

detaljplanearbetet för fastigheten Holmsäter 1:3 m.fl. 

Yrkande 

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  



  
PROTOKOLL 43 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 KS 440/2018-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Verksamhetsberättelser för år 2018 för Förebyggande rådet, 

Näringslivsrådet, Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Verksamhetsberättelser för år 2018 för kommunens råds läggs 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av 

kommunens råd den 20 februari 2003 § 60, att råden årligen ska 

rapportera om dess verksamhet till kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelser har kommit in från Förebyggande rådet, 

Näringslivsrådet, Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet. 

Socialnämnden behandlade Kommunala pensionärsrådet och 

Kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt 

sammanträde den 20 februari 2019 § 39. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 44 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 KS 160/2019-008 

Verksamhetsplan för Förebyggande rådet 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förebyggande rådet är ett råd under kommunstyrelsen vars uppgift 

är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att 

långsiktigt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt 

Arboga. 

Rådet ska upprätta en verksamhetsplan med fokus på de områden 

som rådet önskar arbeta särskilt med under mandatperioden. En 

handlingsplan upprättas årligen. 

I verksamhetsplanen för 2019-2022 har tre prioriterade områden 

tagits fram: Öka tryggheten i offentlig miljö, Barn och ungas 

uppväxtvillkor samt Jämställd hälsa. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förebyggande rådet 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 KS 117/2019-106 

Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga kommun är positiv till det förslagna systemet. 

2. Kostnaden får täckas inom socialnämndens ram. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt 

sammanträde den 14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 

viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och 

nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen 

vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen 

gäller för fyra år (2020-2023). 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 

SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i 

respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 

procent. 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 

permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt 

be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget 

senast den 15 juni 2019. 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-

2023). Inte 2020-2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga 

beslutsunderlaget. 

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med 

socialförvaltningen som anser att förslaget är positivt för 

verksamheten. Finansiering beräknas till ca 27 500 kronor per år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Socialnämnden 
Ekonomi 
Akten  



  
PROTOKOLL 47 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 KS 205/2019-007 

Svar på granskning av socialnämndens ekonomiska 
kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fortsätter enligt sin uppsiktsplikt arbetet 

med att följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och 

särskilt i socialnämnden. 

2. Uppföljningen kommer att ha särskilt fokus på uppföljning av 

nämndernas redovisade åtgärdsplaner. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört granskning av 

socialnämndens av Socialnämndens ekonomiska kontroll under 

2018. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018. 

Vid bokslut 2018 kunde konstateras att socialnämnden uppvisade ett 

underskott om 33 946 tkr. Redan vid den ekonomiska rapporten som 

lämnades 2018-05-16 prognostiserades ett underskott om 17 391 tkr. 

Som ett underlag för ansvarsprövningen har revisorerna genomfört 

en fördjupad granskning av nämndens ekonomiska kontroll. 

Granskningen har genomförts genom möten med socialnämndens 

ordförande under 2018 och socialchef. Vid dessa möten har även 

kommunens förtroendevalda revisorer deltagit. 

Revisorerna har också studerat nämndens protokoll, "Strategisk och 

ekonomisk plan 2018-2020", "Förklaringar/analys till 

socialnämndens ekonomiska underskott 2017 och förslag till åtgärder 

2018" samt "Verksamhetsberättelse 2018". Dessa insatser har legat till 

grund för vår bedömning av om socialnämnden har haft en 

tillfredsställande ekonomisk kontroll och om nämnden har vidtagit 

tillräckliga åtgärder med anledning av de prognoser som avlämnats 

under året. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är därmed att 

Socialnämnden inte har haft en tillfredsställande kontroll på 

ekonomin under 2018. De uppfattar också att nämnden inte har 



  
PROTOKOLL 48 (59) 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

agerat på ett tillfredsställande sätt när de ekonomiska prognoserna 

pekat på betydande ekonomiska underskott. 

Revisorerna anser vidare att Kommunstyrelsen hade kunnat ställa 

större krav på Socialnämnden att redogöra för hur de hade för avsikt 

att komma till rätta med nämndens ekonomiska problem. 

Rapporten har antagits vid revisionssammanträdet 2019-04-15. 

Kommunrevisionen emotser svar från socialnämnden och 

kommunstyrelsen senast 2019-06-30.  

I rapporten redogörs för de åtgärder som kommunstyrelsens vidtagit 

med anledning av uppsiktsplikten. Där beskrivs att i den strategiska 

och ekonomiska planen anges att nämnderna ska omprioritera om 

man prognostiserar underskott. Nämnderna ska lämna ekonomiska 

prognoser enligt plan för året. Nämnden får redogöra på 

kommunstyrelsens sammanträden för vilka åtgärder man vidtar för 

att klara sin ekonomi. 

Från och med kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018 har det 

återkommande ärendet ekonomirapport kompletterats med att 

socialnämndens ordförande eller socialchefen deltagit på 

kommunstyrelsens sammanträden och redogjort för socialnämndens 

ekonomi. Dessa redogörelser är protokollförda. 

Sedan 1 oktober 2018 har kommunstyrelsens presidium haft 

veckovisa möten med företrädare för socialnämnden. 

Kommunstyrelsen har då efterfrågat åtgärdslistor på kort och lång 

sikt men de har haft svårigheter att få det från socialnämnden. Det 

finns inga minnesanteckningar eller motsvarande från dessa möten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick till slut en muntlig lista på ca 

25 Mkr. Vid mötet med revisorerna framförs att arbetsutskottet nu 

har sett en plan för hur nämnden ska arbeta för att uppnå en 

ekonomi i balans. Ekonomichefen har varit med på 

socialförvaltningens ledningsgrupp för att förklara allvaret i 

situationen. De infördes då inköpsstopp och anställningsstopp. 

Det åtgärder som föreslogs under våren 2018 i dokumentet 

"Förklaringar/analys till socialnämndens ekonomiska underskott 
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2017 och förslag till åtgärder 2018" har enligt arbetsutskottet inte 

genomförts förutom att utbildning har hållits för chefsgruppen. 

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden stöd genom att 

tillhandahålla en ekonom som arbetar på heltid med socialnämnden. 

Ekonomen träffar varje enhetschef regelbundet. Cheferna inom 

förvaltningen har fått utbildning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna/KPMG 
Akten  
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§ 111 KS 60/2019-315 

Upplåtelse av mark i samband med arrangemang - 
Arboga Karnevalen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arboga Karnevalen tillåts, undantaget från beslut i tekniska 

nämndens arbetsutskott den 17 maj 2010, § 33, nyttja del av 

Centrumparkeringen enligt bifogad kartbild för att arrangera 

Arboga Karnevalen.  

Sammanfattning 

Polisen har meddelat att en ansökan om upplåtelse av del av 

Centrumparkeringen i samband med Arboga Karnevalen den 7-8 

juni 2019 har kommit in. Arboga Karnevalen är ett evenemang som 

lockar både barn och äldre. I sin ansökan vill arrangören nyttja övre 

delen av västra delen av Centrumparkeringen för tivoli. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Karneval 
Akten  
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§ 112 KS 205/2018-013 

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling, 
statistik för Arboga 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

I årsstatistik för Arboga redovisas befolkningen och de 

befolkningsförändringar som skett i Arboga de senaste åren. Här 

redovisas även antalet hushåll samt hur antalet arbetstillfällen och 

pendlingen till och från Arboga har förändrats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   
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§ 113 KS 278/2019-013 

Statistik för Arboga 1a kvartalet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram statistik över 

befolkningsförändringar med mera för Arboga för första kvartalet 

2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   
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§ 114 KS 5/2019-049 

Ekonomirapport 2019-05-28 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomirapport 2019-05-28 inklusive sjukstatistik och 

arbetslöshetsstatistik redovisas. 

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

Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-28 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Del Datum Ärende 

6 Upphandling       

3. Tilldelningsbeslut ramavtal 

infodring 

KD 2019-03-11 KS 267/2019 

4. Undertecknande av 

ramavtal gällande 

entreprenadmaskintjänster 

med Schaktgruppen i 

Mälardalen AB 

KD 2019-04-08 KS 212/2019 

5. Undertecknande av 

ramavtal infordring med 

NCC Sverige AB 

KD 2019-04-09 KS 267/2019 

6. Undertecknande av avtal 

gällande Klara Arkiv med 

Knowit Karlstad AB 

KD 2019-04-15 KS 275/2019 

7. Förlängning av avtal 

gällande VS-arbeten med 

VVS Bröderna i Arboga AB 

KD 2019-04-23 KS 268/2019 

8. Förlängning av avtal 

gällande VS-arbeten med 

VVS Huset Grönbergs rör AB 

KD 2019-04-23 KS 268/2019 

4 Personalfrågor 
      

3. Tidsbegränsat uppdrag för 

Jerker Parksjö som 

KD 2019-03-13 KS 10/2019 



  
PROTOKOLL 55 (59) 
Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

samhällsbyggnadschef 2019-

03-18 till 2019-04-30 

4. Susanne Lundberg 

tillförordnad 

kommundirektör under tiden 

2019-04-01 till 2019-04-07 

KD 2019-03-18 KS 10/2019 

5. Susanne Lundberg 

tillförordnad 

kommundirektör under tiden 

2019-05-07 till 2019-05-10 

KD 2019-04-30 KS 10/2019 

8 Brådskande ärenden 
      

4. Upplåtelse av mark i 

samband med arrangemang – 

Björkmans event 

KSO 2019-04-12 KS 60/2019 

Enligt ny delegationsordning från och med 2019-05-01 

§ 4 Tilldelningsbeslut ramavtal 

rörspräckning 

F3 KD  2019-05-13 277/2019 

§ 5 Tilldelningsbeslut ramavtal 

elarbeten 

F3 KD 2019-05-15 276/2019 

§ 3 Avbrytande av 

upphandling av yrkeskläder 

och skor 

F5 KD 2019-05-10 256/2019 

§ 1 Val av ombud samt 

röstinstruktion till årsstämma 

för Coompanion Västmanland 

B11 KSO 2019-05-07 238/2019 

§ 6 Röstinstruktion till ombud 

vid årsmöte med Hjälmarens 

vattenvårdsförbund 

B11 KSO 2019-05-17 262/2019 
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§ 2 Ansökan om 

ledningsförrättning hos 

Lantmäteriet 

G7 SAM 2019-05-10 181/2019 

  

  

Delegater 

KSO – Kommunstyrelsens ordförande 

KD – Kommundirektör 

SAM - Samhällsbyggnadschef  
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§ 116 KS 3/2019-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2019-05-28 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Begäran om ändring av felaktigt fattat beslut om 

begravningsombud till Länsstyrelsen i Stockholm 

samt Länsstyrelsens beslut att avslå begäran 

Finansdepartementet – Remiss Lite mer lika. Översyn 

av kostnadsutjämningen för kommuner och 

landsting. Vi avstår eget yttrande. 

KS 39/2018 

 

 

KS 72/2019 

Anmälningsärende från Mälardalsrådet avseende 

rapport om kompetensförsörjning (en bättre 

matchning Storregional systembild). Kopia barn- och 

utbildningsförvaltningen 

KS 304/2018 

Länsstyrelsen Västmanlands län - Beslut 2019-04-29 

om förordnande som vigselförrättare 

KS 367/2018 

Protokoll Västmanlands kommuners förbundsmöte 

2019 

KS 19/2019 

Protokoll från Bolagstämmorna Fibra AB och 

Samkom AB, inklusive granskningsrapporter 

KS 44/2019 

Västanmossen - Skrivelse om Torvbrytning och 

utfällning av metylkvicksilver till Mälardalsrådet 

KS 59/2019 

Protokoll Strategisk regional beredning 2019-03-29 KS 100/2019 

Protokoll från Sturestaden AB årsstämma inklusive 

dotterbolag 

KS 128/2019 

Ansökan till Länsstyrelsens Västmanlands län om 

skyddsobjekt Arboga vattenverk 

KS 186/2019 
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Länsstyrelsen Västmanlands län - Beslut om foto-  

och avbildningsförbud avseende Arboga vattenverk 

KS 186/2019 

Västra Mälardalens Kommunalförbund - 

Budgetförslag 2020  

KS 189/2019 

Kungsörs kommunfullmäktiges beslut 2019-05-13 § 

79 Fördjupad samverkan – Gemensam alkohol-

handläggning i Västra Mälardalen 

KS 225/2019 

Hjälmarens vattenvårdsförbund - Recipientkontroll 

2018 

KS 229/2019 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund - Strategisk 

och ekonomisk plan 2020-2022  

KS 235/2019 

Sweden Green Building Council, Remiss- Citylab 

certifiering av stadsdelar. Arboga kommun har inga 

synpunkter. 

KS 269/2019 

Skrivelse från Villaägarna i Västra Mälardalen om 

VafabMiljö Kommunalförbunds förslag till ny taxa 

KS 460/2018 

Minnesanteckningar Näringslivsrådet 2019-02-22 och 

2019-05-10 

KS 211/2019 

Protokoll Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

2019-04-09 

Protokoll från Västra Mälardalens 

Myndighetsförbunds direktion 2019-04-25 

Folkbildningsrådet – Rapport Folkbildningens 

betydelse för samhället, samlad bedömning 2018 

Sveriges Kommuner och Landsting 

- 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om 

semesterersättning 

- 19:18 Vårproposition 2019 och 

vårändringsbudgeten för år 2019 
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- 19:19 Ny legitimation för hälso- och 

sjukvårdskuratorer 

- 19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 

- 19:01 Påminnelse Överenskommelse 

prolongering av notkopieringsavtal 2019 

- Överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal 

i beredskapkap, RiB 19 

- SKL:s sammanträdesplan för 2020 

- AFS 2018:4 – arbetstagare ska använda kanyler 

med integrerad skyddsfunktion 

 


