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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

          - Inbjudan från Sparbanken Västra Mälardalen.  
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§ 2 KS 53/2022-261 

Anläggningsarrende inom del av Koberg 2:3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet godkänner att kommunstyrelseförvaltningen 

går vidare med att utreda förutsättningarna för uppförande av 

en solcellspark på fastigheten Koberg 2:3. 

Sammanfattning 

LC Energi AB har visat intresse för att uppföra en solcellspark 

genom arrendeavtal inom del av kommunens fastighet Koberg 2:3, 

samt inom privatägda fastigheterna Koberg 2:2 och Hamre 3:10.  

Solcellsparken kommer att omfatta ca 95 ha mark varav den kom-

munala marken motsvarar ca 8 ha.  

Avtalstiden på anläggningsarrendet behöver anpassas till livs-

längden på solcellerna vilket ställer krav på långsiktigt hållbar 

markanvändning. Aktuellt delområde inom Koberg 2:3 ligger 

utanför detaljplanelagt område och är heller inte utpekat i kom-

munens översiktsplan. 

Uppförandet av en solcellspark innebär en bättre tillgång på el vilket 

är en förutsättning för Arbogas tillväxt samtidigt som vi får möjlig-

heten att öka andelen förnybar energi. Ett genomförande av projektet 

beräknas säkra förnybar elproduktion som kan förse ca 15 000 hus-

håll med el i Arboga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 3 KS 477/2021-519 

Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns 

som Arboga kommuns yttrande på Trafikverkets förslag på 

nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram ett förslag på nationell plan för transport-

infrastrukturen för åren 2022–2033. Syftet med planförslaget är att 

bidra till att de transportpolitiska målen nås. Den nationella planen 

för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

(stadsmiljöavtal) 

• Medel till forskning och innovation. 

Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa 

specifika åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper 

av nya stambanor för höghastighetståg och av Norrbotniabanan, 

samt angett att gällande plan ska fullföljas. 

Trafikverket har tagit fram ett förslag på nationell plan för transport-

infrastrukturen för åren 2022–2033. Syftet med planförslaget är att 

bidra till att de transportpolitiska målen nås. Den nationella planen 

för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 
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• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

(stadsmiljöavtal) 

• Medel till forskning och innovation. 

Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa 

specifika åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper 

av nya stambanor för höghastighetståg och av Norrbotniabanan, 

samt angett att gällande plan ska fullföljas. 

Synpunkter från Arboga kommun 

Arboga kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 

ovan nämnda remiss.  

Goda pendlingsmöjligheter är något som är väldigt viktigt för 

Arboga kommun. Många pendlar in och ut från Arboga dagligen för 

arbete och studier. Ett transportsystem som fungerar är således 

väldigt viktigt.  Arboga kommun ställer sig kritisk till att bristerna 

längs med Mälardals-/Svealandsbanan inte planeras att åtgärdas 

under planperioden. Det rör främst bristen på dubbelspår vid delar 

av sträckan Hovsta – Köping. Detta är en brist som har påtalats från 

kommunens sida under många år. 

Arboga kommun noterar även att en ny dragning av E20 Gräsnäs-

Kungsör inte heller finns med i planen vilket skulle förbättra trafik-

situationen i Arboga tätort. På väg 572 genom Arboga går det idag 

tung trafik som använder vägen som en smitväg. 

Slutligen så ställer sig kommunen positiv till att stråket Stockholm-

Oslo pekas ut som viktigt och att det ska utredas i planförslaget. 

Kommunen ställer sig dock kritisk till avgränsningen Karlstad till 

riksgränsen då hela sträckan är behov av åtgärder.   

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 4 KS 29/2022-210 

Reglering av tomträttsavgälder 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Reglering av avgälden för tomträtterna för fastigheterna 

Diakonen 5 och Oxenstjerna 4 sker i enlighet med kommun-

styrelseförvaltningens förslag.  

Reservation 

Anderas Silversten (S) och Sara Axelsson Gustafsson (S) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Andreas Silverstens yrkande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2021, § 8, om avgälds-

reglering för tomträtter år 2022.  

Arboga kommun har nu möjlighet att förändra avgälden för fastig-
heterna Diakonen 5 och Oxenstjerna 4, vars nuvarande avgälds-
perioder löper ut under år 2023. Fastigheterna löper på 10 åriga av-
gäldsperioder och avgälden ska enligt lag vara oförändrat under en 
avgäldsperiod. För att reglera avgälden för nästkommande period 
måste avtal om ny avgäld tecknas senast ett år före utgången av 
löpande avgäldsperiod.  
 
Fastigheten Diakonen 5 ligger på Bondegatan och är upplåten med 
tomträtt för småhusändamål. Avgälden har varit oförändrad under 
två avgäldsperioder. Oxenstjerna 4 ligger på Västerlånggatan och är 
upplåten med tomträtt för bostadsbebyggelse. Tomträttsavgälden för 
denna fastighet har varit oförändrad sedan tomträttsupplåtelsen den 
1 april 1983. 
 
Enligt jordabalken 13 kapitlet 11 § ska värdet på marken vid tiden för 
omprövningen ligga till grund för avgälden. Samhällsbyggnadsen-
heten föreslår att avgäldsunderlaget vid avgäldsregleringar år 2023 
ska beräknas på samma sätt som föregående år. Avgäldsunderlaget 
ska därmed utgöras av 90 % av det marktaxeringsvärde som gällde 
vid senaste årsskiftet samt att avgäldsräntan ska vara 3 % för tomt-
rätter med 10-årig avgäldsperiod. Avgäldsräntan avrundas nedåt till 
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närmaste belopp jämnt delbart med fyra. För Diakonen 5 innebär 
detta en höjning av avgälden från 1 728 till 6 156 kronor per år, och 
för Oxenstjerna 4 innebär detta en höjning av avgälden från 8 000 till 
65 096 kronor per år. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Att reglering av avgälden för tomträtterna för fastigheterna 

Diakonen 5 och Oxenstjerna 4 sker i enlighet med samhälls-

byggnadsenhetens förslag.  

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar på en stegvis reglering av tomträttsav-

gälden för fastigheten Oxenstierna 4 under en tioårsperiod. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anderas Silverstens (S) yrkande om stegvis 

reglering av tomträttsavgälden för fastigheten Oxenstierna 4 mot för-

valtningens förslag, finner ordförande att arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag om reglering av tomträtterna fastigheterna 

Diakonen 5 och Oxenstjerna 4. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 5  

Information om förberedelse för eventuell brist på 
fällningskemikalier 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 

VA-chef informerar om att Svenskt Vatten har uppmanat samtliga 

medlemmar att förbereda sig för en eventuellt kommande brist på 

fällningskemikalier samt framhållit vikten av att informera styrelsen. 

Scenariot är en 50%-ig brist i 6 månader. För tillfället råder dock 

ingen brist.  
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§ 6 KS 59/2022-042 

Kompletteringsbudget 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen beviljas kompletteringsbudget år 2022 med 

29 828 tkr avseende investeringar som inte är slutförda under 

år 2021. 

Sammanfattning 

Nämnderna och styrelsen kan begära en kompletteringsbudget för 

investeringar som inte slutförts under 2021. Detta medges endast för 

de investeringar som inte hunnit slutföras under 2021. Syftet är att få 

en politisk påsyn om överföring av medel ska ske.  

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2021 och inte genomförs 

2022 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kom-

mande års Strategisk och ekonomisk plan. 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt       

45 468 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 29 828 tkr förs över till 

2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 7 KS 52/2022-043 

Tilläggsanslag investeringar fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggs-

anslag får Arboga Kommunalteknik AB i uppdrag att genom-

föra investeringar i friluftsbad och elljusspår Söder. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag för investeringar i 

fritidsanläggningar under 2022 med totalt 4,8 miljoner kronor 

fördelat på friluftsbad 0,3 miljoner kronor och elljusspår Söder 

4,5 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Under rubriken Fritidsanläggningar i kommunstyrelsens tekniska 

verksamhet budgeteras och redovisas de investeringar som kom-

munen har för friluftsbad samt motions- och friluftsspår (spår och 

leder). I beslut om den Strategiska och ekonomiska plan för 2022 

fanns inga medel avsatta för fritidsanläggningar. 

För att behålla anläggningars värde och samtidigt möjliggöra för att 

erbjuda invånare och besökare att på ett säkert sätt nyttja dessa an-

läggningar är det nödvändigt att utföra underhållsåtgärder av dessa 

anläggningar. Ett annat skäl att investera i denna typ av anlägg-

ningar är att främja fysik aktivitet. Just nu finns ett behov av att byta 

ut bryggor på tre friluftsbad och renovera anläggningen Elljusspår 

söder Den totala investeringen för detta är 4,8 miljoner kronor för-

delat på friluftsbad 0,3 och Elljusspår Söder 4,5 miljoner kronor.    

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 8 KS 61/2022-253 

Försäljning av fastigheterna Trasten 2 och Varvet 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kom-

munstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att 

genomföra överlåtelsen av fastigheterna Trasten 2 och Varvet 2 i 

Arboga kommun till Kommunfastigheter i Arboga AB.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Trasten 2 och Varvet 2 i Arboga kommun till Kommunfastig-

heter i Arboga AB för en total summa motsvarande bokfört 

värde vid tidpunkten för överlåtelsen.  

Sammanfattning 

I samband med att kommunen bildade fastighetsbolag genomfördes 

överlåtelser av ett antal fastigheter från kommunen till bolagen. 

Priset vid överlåtelserna motsvarade de bokförda värdena vid tid-

punkten för överlåtelsen.  

Kommunfastigheter i Arboga AB har byggt upp en organisation för 

att effektivt kunna förvalta verksamhetsfastigheter och kommunen 

saknar egen kompetens och egna resurser för att hantera drift-, 

underhålls- och renoveringsarbeten. Att samla fastigheterna hos en 

och samma ägare ger flexibilitet vid drift och underhåll och kan ge 

samordningsvinster inom hela fastighetsbeståndet. Ägaren får också 

möjlighet till kostnadseffektiv långsiktig planering av underhålls- 

och investeringsåtgärder.   

Två fastigheter som inte överfördes vid bolagsbildandet var Trasten 

2 (Gäddgårdsgatan 3) och Varvet 2 (Storgatan 4D). Utifrån ovan-

stående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att dessa 

fastigheter överlåts till Kommunfastigheter i Arboga AB för en köpe-

skilling motsvarande bokfört värde vid tidpunkten för överlåtelsen. 
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Per den 31 december 2021 var bokfört värde för Trasten 2, 0 kronor 

och för Varvet 2, 13 411:82 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 9 KS 40/2022-045 

Överföring av lån från Arboga kommun till Kommun-
fastigheter i  Arboga AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De lån som kommunen har hos Kommuninvest överförs till 

Kommunfastigheter i Arboga AB. Den utestående skulden på 

dessa lån per den 31 december 2021 är 174 444 000 kronor.  

När lånen överförs till bolaget så minskar bolagets skuld till 

kommunen med motsvarande belopp.  

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Sam-

ordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 april 

2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolag. En 

samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för 

att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kom-

munen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för ränte-

kostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kreditin-

stituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kommunal 

borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till 

bolagen.  

För finansiering av investeringar i fastigheter i Kommunfastigheter i 

Arboga AB (KFIA) har tidigare kommunen genomfört upplåning och 

sedan vidareutlånat till bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 366,2 

miljoner kronor. Enligt fullmäktigebeslut under 2020 ska de utläm-

nade lån som kommunen har till bolagen successivt återbetalas och 

ersättas med egna lån för bolagen. I kommunfullmäktige i november 

2021 togs beslut om kommunalt borgensåtagande där höjd tagits för 

att KFIA ska låna själv. Som ett första steg föreslås att de lån som 

kommunen har hos Kommuninvest överförs till KFIA. Den utestående 

skulden på dessa lån per den 31 december 2021 är 174 444 000 kronor. 
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När lånen överförs till KFIA så minskar bolagets skuld till kommunen 

med motsvarande belopp. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 10 KS 485/2021-008 

Samråd Räddningstjänsten Mälardalens förslag till 
handlingsprogram 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns yttrande på förslag till Handlingsprogram 

från 2022 för Räddningstjänsten Mälardalen. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har för samråd sänt ut för-

slag till Handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § och 3 

kap. 8 §, till medlemskommunerna och andra berörda myndigheter 

och organisationer.  

Svarstiden är förlängd till den 15 februari 2022. 

Förslag till samrådssvar är framtaget i samverkan med kommunens 

säkerhetssamordnare, Arboga Vatten och Avlopp AB och Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 11 KS 495/2021-106 

Process mot ett länsgemensamt samordningsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun ska delta i länsprocessen för framtagande av 

underlag inför ställningstagande om eventuellt länsgemen-

samt samordningsförbund. 

2.  Deltagande i länsprocessen delegeras till kommunens rep-

resentant i Västra Mälardalens Samordningsförbundets styrelse. 

Sammanfattning 

Det finns idag tre samordningsförbund i Västmanland. Varje sam-
ordningsförbund består av fyra parter, varav tre; Arbetsförmedlin-
gen, Försäkringskassan och Region Västmanland är länstäckande och 
förordar ett länsförbund. Den fjärde parten är länets 10 kommuner. 
 Samordningsförbundens styrelser är eniga om att ett länsförbund är 
den bästa vägen mot ytterligare samverkan och kostnadseffektiv 
resursanvändning och i december 2021 fattade länsmedlemssam-
rådet (ägarmötet) för länets samordningsförbund beslut om att det 
ska tas fram förslag på hur verksamheten kan organiseras i ett ge-
mensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras.  
 

Länsprocessen har som mål att ge ett underlag inför ställningstag-

ande till ett samägt samverkansorgan i Västmanland. Samordnings-

förbundens medlemmar i Västmanland inbjuds att delta i processen 

mot ett eventuellt framtida länssamordningsförbund. Ett länspresi-

dium håller i arbetet tillsammans med ett externt processtöd.  

Tidplan 

2021 7 december Länsmedlemssamråd (ägarmöte) 
2022 Jan-mars Medlemmarnas beslut att delta i länsprocessen. 

April Lokala ägarmöten, varje samordningsförbund.  
  Länsmedlemssamråd; formellt beslut om läns- 
  förbund och fortsatt process. 
2023  Alla beslut tagna för ett länsförbund. 
__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 12 KS 409/2020-101 

Svar på motion om att Arboga tillsammans med grann-
kommunerna ska bekämpa spridningen av sjögull i 
Arbogaån 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på sjögulls-

problemet och åtgärder uppnås mellan berörda kommuner 

och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län. 

2. Motionen förklaras besvarad. 

Reservation 

Andreas Silversten (S) och Sara Axelsson Gustafsson (S) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Andreas Silverstens yrkande. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har kommit in med en motion om att Arboga 

tillsammans med grannkommunerna ska bekämpa spridningen av 

sjögull i Arbogaån samt att Arboga kommun lägger upp en lång-

siktig strategi för att sjögull inte ska få ny spridning i Arbogaån. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22, § 129: Motionen remitteras 

till kommunstyrelsen. 

Spridning av sjögull har skett till Arbogaån från sjön Väringen där 

den planterades in på 1930-talet. Sedan ca 20 år finns växten också 

etablerad i Mälaren. 

Det finns ett befintligt forum som hanterar frågan i Arboga. 

Sjögull måste bekämpas uppströms från ursprungskällan. Att vidta 

åtgärder nedströms i Arboga är inte verkningsfullt, då det fylls på 

med nya sjögull från ursprungskällan. Därför är en samsyn, på sjö-

gullsproblemet och vilka åtgärder som bör vidtas, mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län, 

en förutsättning. Först när alla berörda parter är överens om att sjö-

gullen ska bekämpas, kan en långsiktig strategi antas. 



  
PROTOKOLL 19 (26) 
Sammanträdesdatum  

2022-02-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på sjögulls-

problemet och åtgärder uppnås mellan berörda kommuner 

och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län. 

2. Motionen förklaras besvarad. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till 

motionen mot förvaltningens förslag, finner ordföranden att arbets-

utskottet beslutar bifalla förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 13 KS 362/2019-340 

Svar på medborgarförslag om att rensa Arbogaån 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på sjögulls-

problemet och åtgärder uppnås mellan berörda kommuner 

och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län. 

2. Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Sammanfattning 

Jan Larsson har den 30 juli 2019 kommit in med ett medborgarförslag 

om att rensa Arbogaån mellan Höjen och Herrgårdsbron.  

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-12, § 92: Medborgarförslaget 

överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Spridning av sjögull har skett till Arbogaån från sjön Väringen där 

den planterades in på 1930-talet. Sedan ca 20 år finns växten också 

etablerad i Mälaren. 

Det finns ett befintligt forum som hanterar frågan i Arboga. 

Sjögull måste bekämpas uppströms från ursprungskällan. Att vidta 

åtgärder nedströms i Arboga är inte verkningsfullt, då det fylls på 

med nya sjögull från ursprungskällan. Därför är en samsyn, på sjö-

gullsproblemet och vilka åtgärder som bör vidtas, mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län, 

är en förutsättning. Först när alla berörda parter är överens om att 

sjögullen ska bekämpas, kan en långsiktig strategi för rensning antas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 14 KS 417/2020-003 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll år 2021 

godkänns. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutföra de 

åtgärder som beslutats för att minimera avvikelser i köptrohet 

till gällande avtal. Kommunstyrelseförvaltningen uppmanas 

vidtaga åtgärder för att förbättra arbetet med barnkonven-

tionen. Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till kom-

munstyrelsen i samband med delårsrapport 2022. 

Sammanfattning 

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

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

rättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Inför förslaget till plan för intern kontroll för år 2021 hade kommun-

styrelsens arbetsutskott ett arbetsmöte diskuterade och bedömde 

risker och konsekvenser för processer och kontrollmoment. Vissa 

processer för intern kontroll ska följas av samtliga nämnder.  

Kommunstyrelseförvaltningen har under året arbetat med intern 

kontroll enligt ”Internkontrollplan 2021” som antagits av kommun-

styrelsen  

Följande sex områden har kontrollerats: 

• Inköp, köptrohet utifrån tecknade avtal 

• Offentlighetsprincipen posthantering och registrering 

• Delegering 

• GDPR 

• Kontinuitetshantering  

• Barnkonventionen 

Den interna kontrollplanen för år 2021 har följts, samtliga kontroller 

har återrapporterats och mindre avvikelser har konstaterats, förutom 
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inom två områden. De områden där det konstateras avvikelser är 

inköp, köptrohet utifrån tecknade avtal samt arbetet med barnkon-

ventionen. 

I samband med uppföljningen av kommunstyrelsens internkontroll 

2020 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att vidtaga åtgär-

der för att minimera avvikelser i köptrohet till gällande avtal. Samt-

liga dessa åtgärder är påbörjade under 2021 och kommer slutföras 

under första kvartalet 2022. Även vid den övergripande gransk-

ningen av 2021 års inköp kan konstateras att det finns risker för att 

inköp i vissa fall inte sker enligt gällande lagstiftning och att inte 

avtalstrohet fullt ut följs. 

Kontrollpunkten avseende arbetet med barnkonventionen ger en 

indikation på att kommunen behöver förbättra sitt barnrättsarbete. 

För övriga kontrollpunkter har det inte framkommit några stora av-

vikelser vid granskningarna varför styrelsen inte behöver besluta om 

att vidta några ytterligare åtgärder. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 15 KS 50/2022-009 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsen 
2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete med att un-

dersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 

undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 

minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 

åtgärder får effekt. 

Varje år i januari sammanfattar och följer alla ansvariga enhetschefer 

upp sitt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet 

genomförs i samverkan med skyddsombud. Resultatet sammanställs 

i rapporten, årlig uppföljning SAM 2021.   

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 16 KS 351/2021-101 

Redovisning av synpunkter, andra halvåret 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma rutiner för hantering 

av synpunkter och klagomål.  

Rutinerna gäller från 1 februari 2012 och innebär att synpunkter 

redovisas halvårsvis.  

Till kommunstyrelseförvaltningen har 6 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 juli till och med 31 december 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 17 KS 30/2022-009 

Coronainformation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer upphör 

till stor del den 9 februari. 

Kommunledningen tar fram rutiner för successiv återgång till arbete 

på plats för de medarbetare som arbetat på distans.   
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§ 18  

Inbjudan från Sparbanken Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet träffar Sparbankens styrelse måndagen den  

21 mars 2022. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sparbanken Västra Mälardalen har bjudit in kommun-

styrelsen arbetsutskott till en träff för att diskutera utvecklingsfrågor 

i Arboga. Tre alternativa datum har föreslagits. 


