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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 2 KS 120/2020-106 

Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

En lägesrapport om kommunens arbete med anledning av 

coronaviruset lämnas. En lägesrapport lämnas vid sammanträden 

med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 3 KS 452/2020-001 

Bildande av koncern för helägda bolag i Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun säljer samtliga sina aktier i Arboga 

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB för 

kommunens bokförda värden till Rådhuset i Arboga AB. 

2. I eget ärende utses kommunstyrelsens arbetsutskott till 

styrelse i Rådhuset i Arboga AB och nuvarande styrelse 

entledigas. 

3. Kalla till stämma i Rådhuset i Arboga AB och ge ett direktiv 

till styrelsen att förvärva samtliga aktierna i ovan nämnda 

bolag samt att ge direktiv om att genomföra en 

verksamhetsövergång för samtlig personal från Rådhuset i 

Arboga AB till Arboga Kommunalteknik AB.  

4. Styrelsen i Rådhuset i Arboga AB föreslås att utse 

kommundirektören som verkställande direktör. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen bereder nya ägardirektiv för 

moderbolaget och Arboga Kommunalteknik AB och ny 

bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB med 

anledning av att verksamhetsinriktning och omfattning 

förändrats. 

6. Kommunstyrelsen får besluta om eventuella icke principiella 

justeringar som kan krävas för att genomföra 

koncernbildningen och verksamhetsövergången. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i övrigt fatta erforderliga 

beslut och vidta de åtgärder som behövs för koncernbildning 

och transaktioner i samband med detta. 

8. Styrelserna i Arboga Kommunalteknik AB, 

Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB 

rekommenderas att utse en gemensam vd för bolagen samt att 

tjänsten som vd ska utlysas. 
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Sammanfattning 

Den 14 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att bilda tre bolag, ett moderbolag och 

två dotterbolag, ett avseende kommunens VA-verksamhet och ett 

avseende kommunens drift och projektverksamhet.  

Den 28 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att förvärva tre bolag 

enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut samt att bolagen 

avseende VA-verksamhet och drift- och projektverksamhet sätts i 

drift. Beslutet innebär att endast två bolag har köpts och driftsatts i 

avvaktan på beslut om driftsättning av ett moderbolag och 

koncernbildning. Sedan tidigare finns det helägda Rådhuskoncernen 

med dotterbolagen Arboga Bostäder AB (ABO) och 

Kommunfastigheter i Arboga AB (KFIAAB).  

För att stärka styrning och ledning av Arboga kommun som helhet i 

det långsiktiga perspektivet är inriktningen att bilda en 

kommunkoncern. Mål för koncernbildning är att åstadkomma 

förbättrad ägarstyrning, skapa synergi och samordningseffekter 

mellan bolagen och den kommunala förvaltningen och skapa 

möjligheter till resultatutjämning.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 3 november 2020 

beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till koncernbildning till kommunfullmäktiges sammanträde i 

januari 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att koncernbildning 

genomförs genom att överföra ägandet av kommunens helägda 

aktiebolag till Rådhuset i Arboga AB (Rådhuset AB). På så sätt får 

kommunen såväl en aktiebolagsrättslig som skatterättslig koncern 

med ett moderbolag och fyra direktägda dotterbolag Arboga 

Kommunalteknik AB (AKTAB), Kommunfastigheter i Arboga AB 

KFIAAB), Arbogabostäder AB (ABO) och Arboga Vatten och Avlopp 

AB (AVAAB).  

Styrelse i moderbolaget föreslås bli kommunstyrelsens arbetsutskott 

och nuvarande styrelse entledigas. För att skapa en enhetlig 

hantering av kommunkoncernens uppsikt och styrning så är det 
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brukligt att kommunchef eller kommunekonomichef erhåller 

funktionen som VD i moderbolaget. 

Styrelserna i Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder 

AB rekommenderas att till VD utse VD i Arboga Kommunalteknik 

AB.  

I samband med koncernbildningen skall en verksamhetsöverföring 

ske d v s att all personal från Rådhuset i Arboga AB överförs till 

Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB). Detta för att göra Rådhuset i 

Arboga AB till ett renodlat moderbolag, som bara äger aktier i 

dotterbolag och att erhålla ett driftsbolag, AKTAB, som inbegriper all 

den driftstekniska personalen. För driftpersonalen i AVAAB sker 

ingen förändring. Genom koncernbildning blir kommunens 

bolagsstruktur tydligare och det skapas möjligheter till en bättre och 

mer samlad hantering av bolagen och en tydligare ägarstyrning. 

PWC har haft i uppdrag att utreda bolagsbildningen och konstaterar 

att i och med den föreslagna justeringen rörande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna så finns det inga väsentliga 

negativa skattemässiga effekter vid en eventuell koncernbildning 

under år 2021 i Arboga kommun där Rådhuset AB utgör moderbolag 

och övriga bolag utgör helägda dotterbolag.  

PWC konstaterar även att vid en genomgång av befintlig samt 

önskad organisationsstruktur ser man att det finns 

upphandlingsrättsliga risker med såväl nuvarande som önskad 

organisationsstruktur. Bedömningen är att det föreligger risker ur ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv vid horisontell anskaffning mellan 

systerbolag och särskilt när det allmännyttiga bostadsbolaget ABO 

köper tjänster från AKTAB enligt önskad struktur samt från 

Rådhuset i Arboga AB enligt befintlig struktur.  

Tidplan för beslut 

• Inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari sker 

utskick av handlingar även till bolagsstyrelserna. 

• 12 januari utskick till kommunstyrelsens sammanträde den 19 

januari 

• 21 januari utskick till kommunfullmäktiges sammanträde 
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• 28 januari kommunfullmäktige sammanträde 

• Februari/mars genomförs stämma med Rådhuset i Arboga 

AB där styrelsen erhåller direktiv om att köpa aktierna 

dotterbolagen samt godkänna en verksamhetsövergång av 

personal. 

• Februari/mars genomförs på kommunfullmäktiges uppdrag 

beslutad aktieöverlåtelse och verksamhetsövergång 

• Styrelsen i Rådhuset i Arboga AB utser ny VD på 

styrelsemöte. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun säljer samtliga sina aktier i Arboga 

Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB för 

kommunens bokförda värden till Rådhuset i Arboga AB. 

2. I eget ärende utses kommunstyrelsens arbetsutskott till 

styrelse i Rådhuset i Arboga AB och nuvarande styrelse 

entledigas. 

3. Kalla till stämma i Rådhuset i Arboga AB och ge ett direktiv 

till styrelsen att förvärva samtliga aktierna i ovan nämnda 

bolag samt att ge direktiv om att genomföra en 

verksamhetsövergång för samtlig personal från Rådhuset i 

Arboga AB till Arboga Kommunalteknik AB.  

4. Styrelsen i Rådhuset i Arboga AB föreslås att utse 

kommundirektören som verkställande direktör. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen bereder nya ägardirektiv för 

moderbolaget och Arboga Kommunalteknik AB och ny 

bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB med 

anledning av att verksamhetsinriktning och omfattning 

förändrats. 

6. Kommunstyrelsen får besluta om eventuella icke principiella 

justeringar som kan krävas för att genomföra 

koncernbildningen och verksamhetsövergången. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i övrigt fatta erforderliga 

beslut och vidta de åtgärder som behövs för koncernbildning 

och transaktioner i samband med detta. 
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Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar tillägg med att styrelserna i Arboga 

Kommunalteknik AB, Kommunfastigheter i Arboga AB och 

Arbogabostäder AB rekommenderas att utse en gemensam vd för 

bolagen samt att tjänsten som vd ska utlysas. 

Dan Avdic Karlsson (V) och Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till 

Anders Cargermans (L) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Anders Cargermans (L) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 4 KS 374/2020-016 

Krisledningsplan för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Krisledningsplan för Arboga kommun antas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Krishanteringsplan antagen den 15 december 2016 § 223 

upphävs. 

Sammanfattning 

Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, 

ska kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 

hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till att 

kommuner och regioner skall minska sårbarheten i sin verksamhet 

och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.  

Krisledningsplanen ska användas när Arboga kommun riskerar att 

drabbas av en samhällsstörning/extraordinär händelse. 

Vid ett annat säkerpolitiskt läge kan planen anpassas så att den också 

kan vara kommunens plan vid höjd beredskap till dess det finns en 

antagen plan för höjd beredskap. 

Krisledningsplanen ska enligt Plan för krisberedskap, civilt försvar, 

säkerhet och säkerhetsskydd 2019-2022 antas av kommunstyrelsen 

och den ersätter krishanteringsplan antagen av kommunfullmäktige 

2016-12-15, §2 23.    

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

Antagande av ANDT-policy för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. ANDT-policy för Arboga kommun antas och gäller från och 

med den 1 februari 2021. 

2. Nu gällande alkohol- och drogpolitiska policy antagen av 

kommunfullmäktige i Arboga den 23 oktober 2008, § 130, 

upphävs från och med den 31 januari 2021. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2020, § 141, att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över kommunens 

Alkohol- och drogpolitiska policy från 2008. Under hösten 2020 

tillsattes en projektgrupp med representant från varje förvaltning 

samt säkerhetssamordnaren. Projektgruppen fick i uppdrag att 

samordna och utveckla kommunens ANDT-arbete samt att ta fram 

en ny ANDT-policy för Arboga. 

Policyn är framtagen dels utifrån den av regeringen beslutade 

nationella ANDT-strategin, ”En samlad strategi för alkohol-, 

narkotika-, dopings- och tobakspolitiken 2016-2020”, samt utifrån 

länsstyrelsens regionala strategi. ANDT-policyn ska fungera på en 

övergripande nivå och ange riktningen för kommunens ANDT-

arbete. Det övergripande målet samt de sex långsiktiga mål som 

anges ska konkretiseras dels i den handlingsplan som Förebyggande 

rådet årligen upprättar, men ska även fungera som ett stöd vid 

framtagandet av handlingsplaner, riktlinjer och andra dokument på 

respektive förvaltning som berör ANDT-arbetet. Förebyggande rådet 

ansvarar för uppföljningen av ANDT-policyn. 

En ny nationell strategi beräknas finnas på plats någon gång efter 

årsskiftet 2021, efter det beräknas den regionala strategi som 

länsstyrelsen tar fram finnas på plats inför 2022. Därför 

rekommenderas att denna policy ses över och revideras vid något 

tillfälle under 2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 december, § 156, 

att återremittera ärendet för att se över formuleringen av det 

övergripande målet under stycke 3.1. Det övergripande målet ”Ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska 

och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat 

tobaksbruk” är direkt hämtat från den nationella ANDT-strategin.  

För målet om ett narkotikafritt samhälle är det illegal narkotika som 

avses. Däremot finns en problematik kring främst icke-förskrivna 

men även förskrivna narkotikaklassade läkemedel. Felaktig 

användning eller i kombination med andra substanser, exempelvis 

alkohol, kan leda till ett beroende eller få allvarliga konsekvenser. 

Läkemedelsberoende kan även förekomma i de fall läkarens 

ordination följs, exempelvis när någon har medicinerats under lång 

tid för smärta. I det förebyggande arbetet ingår därför att minska 

skadeverkningar av narkotikaklassade läkemedel samt 

läkemedelsberoende. Ett förtydligande har lagts till i den inledande 

texten under avsnitt 3. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 6 KS 282/2019-214 

Antagande av detaljplan för Strömsnäs 1:1, 1:2 m.fl. 
Vinbäcken - Ekbacksområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet återremitteras då detaljplanen inte är tillräckligt 

framåtsyftande. 

Sammanfattning 

I och med att det har skett en bolagisering av kommunens 

fastighetsverksamhet har en del av kommunens fastigheter överlåtits 

till det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en 

detaljplaneläggning är nödvändig för att plankartans bestämmelser 

ska stämma överens med intentionen vid överlåtelsen och att 

erforderlig fastighetsbildning ska kunna genomföras. 

Planområdet är sedan tidigare planlagt och utbyggt. Området består 

av Ekbacksbadet, Ekbackens IP samt Vinbäcken med tillhörande 

parkeringar och omkringliggande naturområden. Syftet med den 

nya detaljplanen är att fastställa nuvarande ändamål samt att 

möjliggöra lämplig fastighetsbildning av de ytor som utgör 

kvartersmark.   

Den nya detaljplanen innebär vissa justeringar jämfört med gällande 

detaljplan avseende kvartersmarkens omfattning och ändamål.  I 

huvudsak befäster dock den nya detaljplanen endast de rådande 

förhållandena. För att ändringarna ska vara tydliga upprättas en ny 

detaljplan som ersätter tidigare plan EII- 1/1984. 

Parkeringsytorna vid Ekbacksbadet och Ekbackens IP, som i gällande 

detaljplan är allmän platsmark, avses inkluderas i kvartersmarken. I 

planområdets nordöstra del ändras användningen från allmän 

platsmark till kvartersmark och får användningen 

idrottsanläggning.  

För planområdets nordvästra del ändras användningen från 

samlingslokal till restaurang och samlingslokal. En del av 

kvartersmarken i nordvästra delen av planområdet blir allmän 

platsmark och får användningen natur. Viss justering av gränserna 
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för parkeringsytorna som ligger i planområdets nordvästra del sker 

för att bättre stämma överens med markens nuvarande användning.  

I planområdets södra delar utgår kvartersmarken med användning 

samlingslokal och ändras till allmän platsmark med användningen 

natur. Användningen för kvartersmark i västra delen av området, 

som även den har användning samlingslokal, ändras till folkpark och 

samlingslokal.  

Planens genomförandetid är 5 år räknat från det datum då 

planändringen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Planen handläggs med standardförfarande. Under upprättandet av 

detaljplanen har samråd skett med berörda insatser, sakägare och 

andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Synpunkter som 

inkommit samt kommentar om hur dessa påverkat planförslaget 

finns sammanställda och bilagda i samrådsredogörelsen samt 

granskningsutlåtandet.  

Under granskningen inkom endast två synpunkter. Synpunkten från 

Länsstyrelsen gällande strandskydd är tillgodosedd. Mälarenergis 

önskan om ett förtydligande av att eventuell framtida ledningsflytt 

bekostas av exploatören har inte tillgodosetts. 

Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 3 mars – 26 

mars 2020, samt för granskning under perioden 27 maj – 18 juni 

2020.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Granskningsutlåtande avseende detaljplan för Strömsnäs 1:1, 

1:2 m.fl. Vinbäcken- Ekbacksområdet godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Strömsnäs 1:1, 1:2 m.fl. Vinbäcken- 

Ekbacksområdet antas. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar att ärendet återremitteras då 

detaljplanen inte är tillräckligt framåtsyftande. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att arbetsutskottet bifaller Anders 

Cargermans (L) återremissyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 7 KS 486/2020-219 

Inrättande av VA-verksamhetsområde för kommunalt 
dricksvatten och spillvatten för Lungers udde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och 

spillvatten enligt redovisat områden i till ärendet tillhörande 

bilaga 1 daterad 2020-11-23. 

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB har inkommit med ett förslag till VA-

verksamhetsområde för Lungers udde. Förslaget innebär att VA-

verksamhetsområdet inrättas till att omfatta: 

Lunger 5:35, 5:7, 4:57, 33:1, 4:58, 4:53, 4:52, 4:55, 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, 

3:44, 3:13, 3:54, 3:47, 23:1, 1:44, 48:1, 1:42, 4:56, 4:48, 15:3, 1:33, 1:38 och 

20:1. 

Enligt ”Lag ( 2006:412 ) om allmänna vattentjänster” ska 

enligt  stycket om ”en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde”  

§ 7 framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 KS 477/2020-045 

Kommunal borgen för Arboga Kommunalteknik ABs 
pensionsåtaganden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen såsom för egen skuld för Arboga 

Kommunalteknik AB:s pensionsutfästelser som inte är 

försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension.  

Sammanfattning 

Arboga Kommunalteknik AB började sin verksamhet vid årsskiftet 

2019-2020. I december 2019 ingick bolaget ett avtal med KPA AB 

avseende pensionsadministration. 

Enligt pensionsbestämmelserna ska bolagets pensionsutfästelser som 

inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension 

vara tryggat enligt något av alternativen: 

• Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal 

borgen eller kreditförsäkring 

• Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i 

Tryggandelagen 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att avsättning 

genomförs i balansräkningen i kombination med kommunal borgen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 KS 478/2020-045 

Kommunal borgen för Arboga Vatten och Avlopp ABs 
pensionsåtaganden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen såsom för egen skuld för Arboga 

Vatten och Avlopp AB:s pensionsutfästelser som inte är 

försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension.  

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB började sin verksamhet vid årsskiftet 

2019-2020. I december 2019 ingick bolaget ett avtal med KPA AB 

avseende pensionsadministration. 

Enligt pensionsbestämmelserna ska bolagets pensionsutfästelser som 

inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension 

vara tryggat enligt något av alternativen: 

• Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal 

borgen eller kreditförsäkring 

• Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i 

Tryggandelagen 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att avsättning 

genomförs i balansräkningen i kombination med kommunal borgen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 KS 37/2020-101 

Svar på motion om att öka medarbetares inflytande i 
kommunalt styrda verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson (S) har kommit in med en motion om att öka 

medarbetares inflytande i kommunalt styrda verksamheter. 

Motionären föreslår att kommunen inför en digital brevlåda för 

förbättringsförslag som administreras av kommunkontoret, där alla 

förslag hanteras, besvaras och används på det sätt som verksamheten 

bedömer att de gör bäst nytta. Samt att kommunen inför 

övergripande rutiner för att medvetandegöra alla kommunens 

medarbetare om att den digitala brevlådan finns och att allas förslag 

läses och hanteras av representanter för kommunledningen. 

I Arboga kommun används det digitala systemet Stella där 

medarbetare rapporterar in skador och tillbud. Från 1 februari 2021 

kommer det i detta system även vara möjligt att lämna 

förbättringsförslag. Inkommet förbättringsförslag hanteras först av 

HR-enheten, sedan av kommunledningsgruppen och slutligen av 

berörd förvaltning. 

Information kring möjlighet att lämna förbättringsförslag kommer 

att ges till alla medarbetare av respektive chef, via intranätet samt 

vid medarbetarintroduktion.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad. 



  
PROTOKOLL 20 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar ändring av förslag till beslut med 

att motionen istället bifalls. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Sara 

Axelsson Gustafssons (S) ändringsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla Sara Axelsson Gustafssons (S) 

yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 KS 28/2021-003 

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat reglemente för förbundsdirektionen i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund antas att gälla från och med 

2021-03-01. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med förslag 

till revidering av reglemente för förbundsdirektionen. Bland annat 

har möjligheten till sammanträden på distans arbetats in. Utöver det 

har ett antal mindre redaktionella ändringar gjorts.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 KS 485/2020-008 

Remiss inför antagande av nytt handlingsprogram för 
räddningstjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun har inga synpunkter på 

handlingsprogrammet. 

Sammanfattning 

Den 1 januari utökas Mälardalens Brand och Räddningsförbund 

(MBR) med kommunerna Köping, Arboga, och Kungsör (KAK). Med 

anledning av detta måste ett nytt handlingsprogram för 

räddningstjänst antas av den nya direktionen.  

Handlingsprogrammet innehåller inga förändringar vad gäller mål 

och förmåga. Det är kompletterat med den riskbild som finns inom 

det nya MBR samt beskrivning av förmågan inom de olika 

geografiska områdena. Vissa redaktionella justeringar har skett i 

syfte att göra framförallt bilagorna mer tydliga och lättlästa. I ärendet 

finns remissutgåva inklusive bilagor. Arboga kommun berörs på ett 

eller annat sätt av det som står i handlingsprogrammet och dess 

bilagor.  

Sista dag för inlämnande av synpunkter är 18 januari. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 KS 494/2020-003 

Revidering av bolagsordning för Sturestadens 
Fastighets AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB, 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2016, § 1 bolagsordning 

för Sturestadens Fastighets AB. Bolagets ordförande föreslår nu en 

revidering av § 8 Styrelsen som innebär att kommunfullmäktige 

utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Enligt gällande 

bolagsordning utser kommunfullmäktige endast ordförande. Någon 

vice ordförande har tidigare inte utsetts. 

Ändringen har gjorts kursiv och med grön text i förslaget till 

bolagsordning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 KS 476/2020-048 

Svar på ansökan ur Samfond 2 för fortsatt läxläsning 
på Gluggen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med 20 000 

kronor ur Samfond 2 år 2021, för anordnande av läxläsning 

godkänns.  

Sammanfattning 

Under år 2020 beviljades Ungdomsfullmäktige 20 000 kronor för att 

kunna bedriva läxläsning på fritidsgården Gluggen två gånger i 

veckan under höstterminen. Läxhjälpen genomfördes från och med 

den 24 september och kunde ge i snitt nio barn och ungdomar/vecka 

extra hjälp med läxor, hemuppgifter och förhör. 

Ungdomsfullmäktige har nu inkommit med en förnyad ansökan för 

att kunna fortsätta läxläsningen under två gånger i veckan under år 

2021. Medlen ska gå till lön för läxläsningsläraren. Målgruppen är 

alla Arbogas ungdomar som går från grundskolans årskurs 7 till och 

med gymnasiets årskurs 3. Fritidsledarna har inte alltid tiden och 

kunskapen att kunna hjälpa till med läxorna. 

Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och 

ungdomsvårdande verksamhet inom kommunen. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med 20 000 

kronor ur Samfond 2 år 2021, för anordnande av läxläsning 

godkänns.  

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut 

__________ 
 
Skickas till: Ungdomsfullmäktige, Ekonomi, Akten  



  
PROTOKOLL 25 (25) 
Sammanträdesdatum  

2021-01-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 KS 437/2020-001 

Nytt dataskyddsombud och upphörande av uppdrag 
som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Per Wadlin entledigas som dataskyddsombud. 

2. Carl Björnberg utses till dataskyddsombud. 

3. Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 

Per Wadlins uppdrag som dataskyddsombud har upphört. 

Kommunchefen i Köping samt kommundirektörerna i Arboga och 
Kungsör har enats om att föreslå Carl Björnberg som 
dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, 
bolag och förbund. 
__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


