
  
PROTOKOLL 1 (26) 
Sammanträdesdatum  

2022-03-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Andreas Silversten 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 2022-03-18 
 

Sekreterare   Paragrafer 19–33 

 Kajsa Landström  
  
Ordförande   

 Jonna Lindman  
  
Justerare  

 Andreas Silversten 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2022-03-15 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2022-03-18 Anslaget tas ned 2022-04-09 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, kl 13:00–16:00,  
ajournering kl kl 15:15-15:17 

  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande, 

Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande, Dan Avdic Karlsson (V), 
Richard Fallqvist (L), Sara Axelsson Gustafsson (S), Martin Nyqvist (SD). 

 
  

Övriga Anders Neuman tf kommundirektör, Ylva Petersson kanslichef,  
Sofie Eriksson tf ekonomichef, Lars Almstedt konsult AQ3 Arkitektur § 21,  
Ulrika Hansson skolchef § 21, Magnus Andersson teknisk chef/vd Arboga 
Kommunalteknik AB § 21-22, Ricardo Dojorti samhällsbyggnadschef § 23, 
Ulf Zackrisson VA-chef § 24, Kajsa Landström kommunsekreterare. 

 



  
PROTOKOLL 2 (26) 
Sammanträdesdatum  

2022-03-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 3 

Ny grundskola, inriktningsbeslut ................................................................................ 4 

Fördjupad förstudie av skolorganisationen i Arboga ............................................... 6 

Ansökan om nyttjande av allmän platsmark ........................................................... 10 

Planlista för detaljplaner 2022 .................................................................................... 11 

Uppdrag om VA-samverkan mellan Arboga och Kungsör ................................... 13 

Kompletteringsbudget 2022, Arboga kommun ....................................................... 15 

Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader med anledning av nya tillfälliga 
lokaler för särskolan..................................................................................................... 16 

Försäljning av inventarier och material i lokalerna på Vasagymnasiet ............... 18 

Utvärdering av kommunens samlade internkontroll 2021 .................................... 20 

Uppdrag att utreda framtida omfattning och uppdrag för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter ........................................................................... 22 

Ansökan om medel ur Samfond 2 för musikresa .................................................... 23 

Redovisning av obesvarade motioner ....................................................................... 24 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag ....................................................... 25 

Röstinstruktion till ombud vid Mälarenergi Elnät ABs årsstämma 2022 ............ 26 

  



  
PROTOKOLL 3 (26) 
Sammanträdesdatum  

2022-03-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 19  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

- Ärende 16: Röstinstruktion till ombud  
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§ 20 KS 54/2022-291 

Ny grundskola, inriktningsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inriktningen är att ny grundskola ska uppföras på Ärlan 12. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 171 om igångsätt-

ningstillstånd för förstudie för ny grundskola på söder. Kommun-

styrelsen har den 30 mars 2021, § 52 lämnat ett planuppdrag för 

Abborren 5 och Ärlan 12, då nya detaljplaner är en förutsättning för 

att skapa nya och ändamålsenliga skolområden för båda områdena.  

I arbetet med att ta fram underlag för inriktningsbeslut för nya 

grundskolan i Arboga har två förstudier genomförts och lämnats till 

styrgruppen för nya skolan. De båda förslagen redovisades för kom-

munstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden den 16 november 

2021 i Medborgarhuset. Därefter har förslagen kompletterats med 

kostnadsberäkningar som inkom den 22 december 2021. Förslagen 

har sammanställts och analyserats av kommunens styrgrupp som 

består av kommundirektör, ekonomichef, barn- och utbildningschef 

och VD i Kommunfastigheter i Arboga AB. På kommunstyrelsens 

möte den 1 februari 2022 § 54 genomfördes en jämförelse mellan de 

båda förslagen. Jämförelsen redovisade ett antal avvikelser och skill-

nader mellan förslagen samt ett antal parametrar att ta ställning till, 

besluta och färdigställa. Kommunstyrelsen remitterande förslagen 

om ny grundskola till barn- och utbildningsnämnden för att inhämta 

nämndens synpunkter inför ställningstagande om inriktningsbeslut 

om ny grundskola. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 11 februari 2022 § 16 

förordat alternativet som innebär att ny grundskola byggs enligt för-

slaget i kvarteret Ärlan 12. Nämnden lyfter fram flera skäl till att 

skolan ska uppföras på Ärlan 12. Ur ett verksamhetsperspektiv 

förordas förslaget Ärlan 12, framför allt då de pedagogiska förut-

sättningarna och trygghetsaspekten anses vara bättre. Vidare att 

lokalernas storlek och organisation medger större flexibilitet, alla 
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elever har hemklassrum, större yta för särskolan samt möjlighet till 

utbyggnad av skolan. I förslaget innebär att skolans utemiljö kan 

följa Boverkets rekommendationer om kvadratmeter/elev. Nämnden 

anser vidare att det är bättre att äga verksamhetslokalen då det finns 

en större rådighet och delaktighet avseende drift och förändringar. 

Förslag till beslut 

1. Inriktningen är att ny grundskola ska uppföras på Ärlan 12. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 21 KS 106/2022-291 

Fördjupad förstudie av skolorganisationen i Arboga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Föreslagen framtida skolorganisation godkänns. 

2. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 

1 i investeringen av ny grundskola på området Ärlan 12. Detta 

innebär planering och projektering men även dimensionering 

efter behov. 

3. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 0 

avseende investeringar i Ladubacksskolan och Brattbergsskolan 

i enlighet med föreslagen skolorganisation. 

Deltar inte i beslutet 

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

Martin Nyqvist (SD). 

Sammanfattning 

Parallellt med arbetet inför ett inriktningsbeslut om ny grundskola 

har det genomförts ett uppdrag att göra en fördjupad förstudie av-

seende övriga skolor i Arboga med avseende på verksamhetens- och 

lokalernas driftsaspekter samt en uppdatering av ”den framtida skol-

organisationen i Arboga ” från 2019. Uppdateringen av skolorgani-

sationen har avgränsats till grundskola och grundsärskola. Res-

terande delar får uppdateras under hösten 2022. Parallellt med upp-

dateringen av skolorganisationen så har företaget AQ3 Arkitektur, i 

samverkan med Kommunfastigheter i Arboga AB, anlitas för att få 

en helhetsbild av skolorna avseende verksamhetens- och lokalernas 

driftsaspekter. 

Övergripande planeringsförutsättningar har varit 

• Stadieindelade skolor 

• Enheterna ska ha lokaler och utemiljö som är anpassade för de 

årskurser som nyttjar skolan 

• Befolkningsprognosen styr Arbogas totala behov av 

elevplatser 
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• Nybyggnationen ska utformas med hänsyn till en eventuell 

framtida utbyggnad 

• Lokalerna planeras för att klasserna ska innehålla maximalt 30 

elever. 

Barn och utbildningsnämnden gav 2019 förvaltningen i uppdrag att 

utreda hur en framtida effektiv skolorganisation skulle kunna se ut. 

Med effektiv skolstruktur avses i detta sammanhang, att avsatta 

medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till 

elevers lärande. Den framtida skolorganisationen ska beakta att in-

delning i låg- (åk f-3), mellan- (åk 4–6) och högstadium (åk 7–9) in-

förts i skollagen. Den nya organisationen ska också ge förutsätt-

ningar för enheterna att bedriva en kvalitativ skolverksamhet med 

ekonomi i balans så att avsatta medel till största delen ska hamna där 

de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.  

För att skapa en struktur som gynnar alla elever i Arboga föreslår 

barn- och utbildningsnämnden att den av kommunfullmäktige 

beslutade organisationen för grundskolan (KF 2020-05-14 §83, KS 

426/2019–600) verkställs med en ny skolorganisation som orga-

niseras utifrån skollagens stadieindelning med låg, mellan och 

högstadium.  Förutsättningarna för allsidigt sammansatta elev-

grupper prioriteras för att minska skolsegregationen och ge alla 

elever rätt till likvärdig utbildning.  

Förslaget innebär att Nybyholmsskolan och Ladubacksskolan blir en 

enhet och att lokalerna på den förstnämnda skolan avvecklas. Ladu-

backsskolan byggs ut till en f-6 skola för att kunna ta emot elever 

från Nybyholmsskolan och även årskurs 6 från Stureskolan. Sture-

skolan blir en renodlad högstadieskola. En ny grundskola byggs på 

söder på tomten Ärlan 12. Brattbergsskolan och Götlunda skola fort-

sätter drivas som separata skolenheter. I lokalerna på Engelbrekts-

skolan ska det inte bedrivas skolverksamhet i. 

Nedanstående tabell visar den föreslagna framtida skolorganisa-

tionen. Redovisade belopp är utifrån förstudier och uppskattningar 

med nu kända faktorer. Detta innebär uppskattningsvis cirka 561 mil-

joner kronor i investeringsutgifter. Samtidigt uteblir investerings-

utgifter avseende planerat underhåll i de skolor som avvecklas. En 
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ytterligare faktor är att i de skolor som avvecklas kan annan verksam-

het inrymmas i eller försäljning av fastigheterna. Nettoeffekterna av 

ökade hyreskostnader kommer uppskattningsvis uppgå till cirka    

24,1 miljoner kronor. 

Som en jämförelse vad 24,1 miljoner kronor i hyresökning innebär så 

motsvarar detta skattehöjning med cirka 0,70.  Undervisning i nya 

lokaler kan ur ett verksamhetsperspektiv innebära effektiviseringar, 

osäkert hur stora. För att mildra storleken på hyresökningarna måste 

lokalerna anpassas efter nuvarande behov med möjlighet till utbygg-

nad. Ovanstående förslag innebär att vissa ytor på Stureskolan kan 

fyllas med annan verksamhet. 

Skola Stadie-

indelning 

Nuvarande 

hyra (tkr) 

Investerings-

utgift (tkr) 

Ny hyra 

(tkr) 

Gäddgårds-

skolan 

2 pll f-3  
3 pll 4-6  
3 pll 7-9 
grundsär-
skola 1-9 

8 700 387 000 20 700 

 
Brattbergs-
skolan 

 
2 pll f-3 

 
2 900 

 
14 000 

 
4 000 

 
Stureskolan 

 
3 pll 7-9 

 
4 900 

 
0 

 
4 900 

 
Nybyholms-
skolan 

 
Avvecklas 

 
1 100 

 
0 

 
0 

 
Ladubacks-
skolan 

 
3 pll f-6 

 
3 400 

 
160 000 

 
16 900 

 
Götlunda 
skola 

 
1 pll f-6 

 
2 100 

 
0 

 
2 100 

 
Engelbrekts-
skolan 

 
Avvecklas 

 
1 400 

 
0 

 
0 

 
Summa 

   
24 500 

 
561 000 

 
48 600 
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Förslag till beslut 

1. Föreslagen framtida skolorganisation godkänns. 

2. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 

1 i investeringen av ny grundskola på området Ärlan 12. Detta 

innebär planering och projektering men även dimensionering 

efter behov. 

3. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 

0 avseende investeringar i Ladubacksskolan och 

Brattbergsskolan i enlighet med föreslagen skolorganisation. 

Yrkande 

Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 22 KS 75/2022-308 

Ansökan om nyttjande av allmän platsmark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts, tillika trafiknämnds, beslut 

1. Ansökan om undantag från tekniska nämndens arbetsutskotts 

beslut den 17 maj 2010, § 33, om att inte tillåta nyttjande av all-

män platsmark, godkänns för bilutställning vid arrangeman-

get Arboga Meet. 

Sammanfattning 

Sleepy Town Cruisers ansöker om att få nyttja den västra delen av 

centrumparkeringen för bilutställningen i samband med arrange-

manget/cruisingen Arboga Meet den 2 juli 2022, mellan klockan 

09.00 och 22.00.  

Tekniska nämndens arbetsutskott tog ett principbeslut den 17 maj 

2010 (§ 33, Dnr 107/2010-315) om att inte tillåta nyttjande av västra 

delen av centrumparkeringen till arrangemang. Anledningen är att 

omsättningen för handlarna riskerar att minska. 

Undantag från beslutet kan endast göras av kommunstyrelsens 

trafiknämnd. 

Trafiknämnden har tidigare beslutat om undantag från 

principbeslutet, senast; 

2020-02-18 för evenemanget Arboga Meet, KS 50/2020 
2019-05-28 för evenemanget Arboga Karneval, KS 60/2019 
__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 23 KS 96/2022-214 

Planlista för detaljplaner 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisad planlista godkänns. 

Sammanfattning 

För närvarande finns 13 stycken öppna planärenden. För att effektivt 

kunna styra resurser, både vad gäller handläggare och finansiering, 

till de mest angelägna detaljplanerna krävs en prioritering av plan-

ärendena. Nedan planlista visar gällande detaljplaneuppdrag och 

detaljplanernas föreslagna prioritering samt uppdrag som föreslås 

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

nomiska och personalresurser och 3 avvaktar diverse beslut och/ 

eller ändrade förutsättningar. Planlistan revideras löpande vid för-

ändrade förutsättningar samt efter att olika detaljplaner tillkom-mer 

och avslutas. Planlistan lyfts för avstämning och beslut i kommun-

styrelsen kontinuerligt. 

Sedan planlistan lyftes för beslut i april 2021 har tre planuppdrag till-

kommit. Det avser en detaljplan för Sturevallen och två detaljplaner 

för en ny grundskola som ska ersätta den befintliga Gäddgårds-

skolan. Tre planer har vunnit laga kraft. Detaljplan för Söder 1:7 som 

möjliggör för bostäder, detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen 

som möjliggör för bostäder och skolverksamhet, samt detaljplan för 

Strömsnäs som möjliggör för bland annat idrott och badhus. 

Detaljplan för Erikslund 2 & 4 föreslås utgå.     

Prioritet Detaljplan Syfte Status Finansiering 

1. Ärlan 12 

m.fl. 

Ny grundskola Pågående Planavtal 

1. Abborren 5 Ny grundskola Pågående Planavtal 

1. Syrenen Bostäder Pågående Driftbudget 
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1. Prästgärdet 

2:1 

Teknisk 

anläggning 

Pågående Planavtal 

1. Norra 

Skogen 

Planprogram Pågående Driftbudget 

2. Sturevallen Bostäder/  

Centrum 

Start q2 2022 Driftbudget 

2. Åbrinken 

etapp 3&4 

Bostäder Omtag för 

gemensam 

detaljplan 

etapp 3&4 

Driftbudget 

2. Östra 

Brattberget 

Bostäder Inväntar för-

handlingar 

markköp 

Driftbudget 

2. Holmsätter 

1:3 

Bostäder Avvaktar 

lokalisering 

ny förskola 

Driftbudget 

2. Holmsätter 

1:3 

Ny förskola Avvaktar 

lokalisering 

ny förskola 

Planavtal 

3. Vinbäcken Bostäder Avvaktande Driftbudget 

3. Gripen 1 Handel Avvaktande Planavtal 

  Utgående 

planer: 

Syfte:     

  Erikslund     

2 & 4 

Fastighets-

reglering 

    

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 24 KS 367/2021-107 

Uppdrag om VA-samverkan mellan Arboga och 
Kungsör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans 

med Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och 

Kungsörs vatten AB förbereda bildandet av ett gemensamt 

driftsbolag. 

2. Till Arbogas representanter i styrgruppen utses ordförande i 

kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

samt ordförande i Arboga Vatten och Avlopp AB.  

Ordförande i styrgruppen utses från Kungsör. 

3. Förslag till aktieägaravtal och övriga erforderliga underlag 

arbetas fram. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28, § 152 att ge kommunstyrel-

seförvaltningen och Arboga vatten och avlopp AB i uppdrag att till-

sammans med Kungsörs vatten AB utreda förutsättningarna för att 

bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna, samt att i 

uppdraget ingår också att samtala och överlägga med andra kom-

muner om förutsättningar för framtida samarbete. 

Utredning visar att förutsättningarna är goda för att bilda ett gemen-

samt driftbolag mellan Arboga Vatten och Avlopp AB och Kungsörs 

Vatten AB. Därför förslås att förvaltningar och bolag i kommunerna 

arbetar vidare med att förbereda bildandet av ett gemensamt drift-

bolag från och med den 1 januari 2023.  

Syftet med ett gemensamt driftbolag är bland annat att VA-taxorna 

ska räcka till mer och att klara ökade krav och utmaningar i fram-

tiden. 

För det fortsatta arbetet föreslås en politiskt sammansatt styrgrupp 

med tre förtroendevalda från respektive kommun där Kungsör har 

ordförandeposten. Förslag på representanter i styrgruppen är; 
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respektive ordförande i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen samt ordförande i respektive VA-bolag. 

Ett enigt arbetsutskott beslutar att Arbogas representanter i styrgrup-

pen ska bestå av ordförande i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen samt ordförande i Arboga Vatten och Avlopp AB. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 25 KS 59/2022-042 

Kompletteringsbudget 2022, Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2022 beslutas om 

totalt 32 058 tkr fördelat på kommunstyrelsen 29 828 tkr, 

fritids- och kulturnämnden 1 230 tkr och socialnämnden          

1 000 tkr. 

Sammanfattning 

För större och/eller strategiska investeringar beslutar kommunfull-

mäktige om totalutgiften för projektet. Förskjutningar mellan åren 

kan ske och uppföljning ska ske vid prognostillfällen och i samband 

med kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget, för investeringar 

som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av kommunfullmäk-

tige i samband med beslut om årsredovisning.  

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

Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte 

hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. Investeringsprojekt 

som inte är påbörjade 2021 och inte genomförs 2022 ska inte med i 

kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk 

och ekonomisk plan.  

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2022. Barn- 

och utbildningsnämnden har inte begärt någon kompletterings-

budget.  

Totala budgeterade investeringar 2021 uppgick till 98 338 tkr. Redo-

visat utfall blev 50 336 tkr vilket innebar ett överskott på 48 002 tkr. 

Begärd kompletteringsbudget är 32 058 tkr vilket skulle innebära en 

total investeringsbudget 2022 på 88 508 tkr.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, Akten  
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§ 26 KS 76/2022-043 

Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader med 
anledning av nya tillfälliga lokaler för särskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade personalkostnader överlämnas till kommunstyrelsen 

utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade lokalkostnader under år 2022 för särskolan beviljas till 

ett belopp om 1 158 tkr. Finansieringen sker genom att mot-

svarande belopp disponeras från kommunstyrelsens medel 

för oförutsett. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om 

tilläggsanslag för ökade kostnader gällande flytt av grundsärskolan. 

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar. Ytterligare 

lokaler för undervisning behövs för att klara behovet fram till dess 

att ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan är klar. Näm-

nden vill att hyresavtal tecknas för Engelbrektskolan för särskolans 

verksamhet. Årshyran för Engelbrektsskolan uppgår till 1 390 tkr. 

Planerad inflyttning är under mars månad. 

Nämnden begär även medel för ytterligare personal då nämndens 

budget inte täcker de utökade behoven. Personalförstärkningarna 

innebär kostnadsökningar på 1 300 tkr för år 2022.  

Inför ett verksamhetsår finns hänsyn tagen i den Strategiska och 

ekonomiska planen till kommande planerade lokalförändringar. Det 

finns en så kallad hyrespott att disponera för hyreskostnadsökningar. 

Inför 2022 finns inte medel upptagna för ökade kostnader inom sär-

skolan då den inte funnits med i underlagen för framtagande av 

lokalförsörjningsplanen. 
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Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade lokalkostnader under år 2022 för särskolan beviljas till 

ett belopp om 1 158 tkr. Finansieringen sker genom att mot-

svarande belopp disponeras från kommunstyrelsens medel 

för oförutsett. 

2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

ökade personalkostnader för särskolan avslås. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att även 

tilläggsanslag för ökade personalkostnader för särskolan om 1 300 tkr 

beviljas med finansiering från kommunstyrelsens medel för oförutsett 

(beslutspunkt 2). 

Mötet ajourneras kl 15.15-15.17. 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt att 

beslutspunkt 2 överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställt proposition på Andreas Silverstens (S) yrkande om be-

viljande av tilläggsanslag för ökade personalkostnader i besluts-

punkt 2 mot Jonna Lindmans (M) yrkande om att överlämna besluts-

punkt 2 till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut, finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla hennes förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 27 KS 80/2022-109 

Försäljning av inventarier och material i lokalerna på 
Vasagymnasiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Innan avyttring av inventarier och material sker remitteras 

förslaget till socialnämnden och Arboga Kommunalteknik AB 

för utredning av möjligheten att använda dessa vid arbets-

marknadsutbildning, vuxenutbildningen eller i annan verk-

samhet. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran att av-

yttra inventarier och material i svetslokalerna på Vasagymnasiet.  

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla 

industriprogrammet med svetsutgång på Vasagymnasiet med anled-

ning av för få sökanden till programmet. Tidigare hade även beslut 

fattats om att avveckla CNC-utgången på samma program. De sista 

eleverna på industriprogrammet på Vasagymnasiet avslutade sina 

studier våren 2020.  Hösten 2020 genomfördes en utbildning för 

vuxna i CNC i lokalerna men därefter har lokalerna inte nyttjats. 

All försäljning av kommunens tillgångar bokförs under 

kommunstyrelsen finans.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att avyttra inven-

tarier och material i svetslokalerna på Vasagymnasiet god-

känns. Eventuella realisationsvinster/-förluster bokförs under 

kommunstyrelsen finans. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar att innan avyttring av inventarier och 

material sker ska förslaget remitteras till socialnämnden och Arboga 

Kommunalteknik AB för utredning av möjligheten att använda dessa 
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vid arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildningen eller i annan 

verksamhet. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Håkan Tomassons (M) yrkande mot 

förvaltningens förslag, finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar bifalla Håkan Tomassons remissyrkande. 

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

Utvärdering av kommunens samlade internkontroll 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2021 

godkänns. 

2. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för 

information 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett över-

gripande och samordnande ansvar för intern kontroll. I ansvaret 

ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas 

inom kommunen samt att tillse att denna utvecklas utifrån kom-

munens kontrollbehov. Förvaltningsövergripande anvisningar och 

regler ska upprättas. 

Arboga kommun arbetar strukturerat med tydlig ansvarsfördelning 

för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnads-

effektiv, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och infor-

mation av verksamheten samt att det är efterlevnad av tillämpliga 

lagar och riktlinjer.  

Enligt reglementet för internkontroll ansvarar styrelsen och nämn-

derna för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Styrelsen och nämnderna ska årligen i januari månad upprätta en 

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

ska sedan följas upp i samband med upprättande av årsredovis-

ningen. Dessa blir separata ärenden i respektive nämnd. 

Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders 

internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska ut-

värdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall 

förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma om 

den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig och 

säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till kommun-
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fullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen 

och nämnderna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och nämn-

dernas planer och uppföljningar för år 2021. I bilagor redovisas 

styrelsens och nämndernas internkontrollarbete år 2021. 

En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att 

kontroller har utförts under år 2021 utifrån styrelsens och nämn-

dernas antagna interna kontrollplaner. Nämnderna och styrelsen 

rapporterar att det finns vissa avvikelser men att arbete pågår för att 

komma till rätta med avvikelserna. 

I kommunstyrelsens uppföljning finns avvikelser inom två områden. 

De områden där det konstateras avvikelser är inköp, köptrohet uti-

från tecknade avtal samt arbetet med barnkonventionen. Kommun-

styrelsen har uppdragit till förvaltningen att vidta åtgärder. 

I socialnämndens uppföljning finns avvikelser avseende bistånds-

beslut och granskningen gällande handläggningen om barn som 

utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp. 

Nämnden/förvaltningen har vidtagit åtgärder.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för kännedom 
Akten  
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§ 29 KS 105/2022-001 

Uppdrag att utreda framtida omfattning och uppdrag 
för fritids- och kulturförvaltningens verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda fram-

tida uppdrag och omfattning för fritids- och kulturförvalt-

ningens verksamheter. 

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen i september 

2022. 

3. Förtroendemannarådet som diskuterar bland annat förslag till 

nämndsorganisation för kommande mandatperiod får utreda 

fritids- och kulturnämndens framtida uppdrag och omfatt-

ning. 

Sammanfattning 

Sedan 2015 har fritids- och kulturförvaltningens verksamhet mins-

kats i och med att verksamhet och personalresurs flyttats till annan 

enhet alternativt tagits bort. Det har även dessförinnan minskats ner 

på personal genom att t ex folkhälsofrågor, inklusive personalresurs 

flyttats till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sedan sommaren 2021 består den centrala administrationen av 1,0 för-

valtningschef, 0,50 nämndsekreterare, 0,50 utvecklare och 1,0 före-

ningskonsulent. Totalt tre personer. En enhet med tre personer är 

sårbar och har svårt att täcka upp för varandra vid sjukdom och 

ledighet. 

Kommunstyrelseförvaltningen förslås få i uppdrag att utreda fram-

tida uppdrag och omfattning för fritids- och kulturförvaltningens 

verksamheter. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen i 

september 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 30 KS 100/2022-048 

Ansökan om medel ur Samfond 2 för musikresa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbogas Ungdomsmusikkår beviljas bidrag med 30 000 kronor 

till en musikresa till Visby, Gotland 2022. 

Sammanfattning 

Arboga Ungdomsmusikkår har inkommit med ansökan om medel ur 

Samfond 2 med 30 000 kronor för en musikresa till Visby, Gotland. 

Arboga Ungdomsmusikkår är en förening med cirka 30 ungdomar 

mellan 13 och 20 år och ingår i den kommunala kulturskolan i 

Arboga. För att uppmuntra och stimulera ungdomarna åker de på en 

musikresa vart annat år. Under juni månad 2022 åker orkestern till 

Visby, Gotland för att visa upp Ungdomsmusikkåren. För att så 

många ungdomar som möjligt ska kunna följa med på resan söker de 

bidrag om 30 000 kronor. 

Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och ungdoms-

vårdande verksamhet inom kommunen. 

Enligt stadgarna i Samfond 2 får inte disponibel avkastning använ-

das för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. 

Utdelningsbara medel i Samfond 2 beräknas preliminärt för år 2022 

uppgå till 388 900 kronor. Inget beslut om utdelning har ännu fattats 

för år 2022 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Ungdomsmusikkår 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 31 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

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

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

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 21 april finns en motion som inte beretts färdigt inom 

ett år efter att den väckts. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 32 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007 har den 

som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka ärenden 

genom medborgarförslag i kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska medborgarför-

slag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller 

annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall 

underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att hand-

lägga ärendet. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska 

detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till full-

mäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträde i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 21 april finns det fem medborgarförslag som inte kom-

mer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för besvarande. 

Svaren meddelas kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 33 KS 113/2022-107 

Röstinstruktion till ombud vid Mälarenergi Elnät ABs 
årsstämma 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till 

beslut, men framföra Arboga kommuns åsikt, att bolaget bör 

öka investeringsramen för elnätet och minska utdelningen till 

ägarna. 

Sammanfattning 

Mälarenergi Elnät AB kallar till årsstämma fredagen den 25 mars 

2022, kl 10.00, på Åsby Hotell, Hallstahammar. 

Kommunens ombud vid bolaget stämmor är Mats Öhgren (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Mats Öhgren 
Akten 


