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§ 48  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 49 KS 281/2019-214 

Antagande av detaljplan för Vasagymnasiet och 
Kastanjen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Granskningsutlåtande och samrådshandling avseende 

detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen antas. 

Sammanfattning 

I och med att det har skett en bolagisering av kommunens 

fastighetsverksamhet har en del av kommunens fastigheter sålts till 

det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en 

detaljplaneläggning och fastighetsreglering är nödvändig för att 

plankartans bestämmelser ska stämma överens med 

markförsäljningen och de nya ägoförhållandena som gäller på 

platsen. Planläggning behövs även för att möjliggöra för nya 

bostäder. Inom Arboga tätort finns ett behov av att utöka utbudet av 

bostäder av varierade typer och upplåtelseformer. Planområdet har 

ett centralt läge med närhet till ett stort antal samhällsfunktioner 

vilket gör området attraktivt för bostadsbebyggelse.  

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för 

fastighetsreglering och uppförande av bostäder. För att bidra till att 

tillgodose behovet av centrumnära bostäder planläggs områdets 

östra delar för bostadsändamål, vilket innebär en ändring av 

användningen för del av kvartersmarken från allmänt ändamål till 

bostäder. Den nya detaljplanen innebär förändringar för 

kvartersmarkens omfattning och för kvartersmarkens ändamål.    

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. 

Under granskningen inkom 13 synpunkter. Synpunkterna har 

bemötts i granskningshandlingen med svar om varför de har 

tillgodosetts eller varför de inte har tillgodosetts.  
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Planförslaget har varit ute för samråd under perioden 20 maj – 12 

juni 2020, samt för granskning under perioden 3 november – 20 

november 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 50 KS 466/2020-014 

Anropsstyrd kollektivtrafik hösten 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Specialfordon ska väljas till att trafikera tätortstrafiken.  

2. Arboga kommun övergår till att använda Västmanlands 

lokaltrafiks taxa för tätortstrafik.  

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari 2021 § 9 fick 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över den anropstyrda 

tätortstrafiken med en inriktning av att gå över till en flexlinje.  

I ett första skede har ansvaret för att upphandla tätortstrafiken gått 

över till regionens kollektivtrafikförvaltning från att tidigare ha 

upphandlats av Svealandstrafiken. Arboga kommun har lämnat 

önskemål om att det ska finnas ett stationerat fordon i Arboga tätort.  

Arboga kommun har fått två frågeställningar som kommunen 

behöver lämna besked om till Kollektivtrafikförvaltningen.  

Frågorna är:  

• Vilket fordon kommunen önskar.  

• Vilken typ av taxa som ska användas.  

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en upphandling och 

Arboga Taxi har vunnit den upphandlingen. Upphandlingen 

omfattar 2000 timmar och det har upphandlats två olika typer av 

fordon, personbil och specialfordon. En personbil kommer kunna ta 

fyra passagerare dock vanligast tre passagerare och kosta ca 400 

kr/tim (totalt 800 000 kr/per år). Ett specialfordon kommer kunna ta 

sju sittande passagerare samt erbjuda en rullstolsplats. Kostnaden för 

ett specialfordon är ca 483 kr/tim (totalt 960 000 kr/per år). Idag 

kostar den anropstyrda tätortstrafiken 800 000 kr/per år. Det fordon 

som kommunen väljer kommer enligt avtalet vara bindande i fyra 

år.  
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Om kommunen önskar att gå vidare mot en flexlinje kommer 

troligen ett specialfordon vara bättre anpassat för det ändamålet. 

Viktigt att notera är att personbilar ej kan ta passagerare med rullstol 

och färdtjänst enbart kan ges till personer folkbokförda i Arboga 

kommun. Det innebär att besökande och pendlare som är i behov 

rullstol ej kan byta färdmedel till tätortstrafiken när de kommer till 

Arboga tätort, om personbil väljs som fordon.  

Den andra frågeställningen handlar om vilken taxa som kommunen 

ska använda sig av vid beräkning av avgift per resa. Valet av taxa 

kommer få vissa konsekvenser. 

Idag har kommunen en egenbeslutad taxa vilket innebär 

Västmanlands lokaltrafiks taxa för tätortstrafik (VL-taxa) som i 

dagsläget är 30 kronor + 4 kronor (totalt 34 kronor per resa). Ett 

behållande av den nuvarande taxan kommer innebära svårigheter 

för personer som inte är skrivna i Arboga att använda tätortstrafiken. 

Detta eftersom enbart mantalsskrivna personer kan faktureras och 

kontant betalning ej kommer att finnas. Det pågår arbete med att 

kunna betala på annat vis men detta är ej på plats ännu. Det kommer 

heller inte vara möjligt att byta till annan VL-trafik med den 

nuvarande taxan. Det kommer dock bli en något högre intäkt med 

den egenbeslutade taxan.  

Vid en övergång till VL-taxa (30 kronor) kommer kunder kunna resa 

genom att köpa en VL-biljett, vilket underlättar byten mellan olika 

färdmedel. Kunder kommer även få tillgång till VL-rabatter. En 

viktig punkt är även att kommunen kommer få tillgång till mer 

tillförlitlig resandestatistik. Ett troligt scenario är att användningen 

av den anropstyrda tätortstrafiken kommer att öka vid övergång till 

VL-taxa. Dock kommer intäkten initialt att minska något. 

Biljettmaskin och avläsare kommer enbart vara möjligt på 

specialfordon, det kommer dock vara möjligt att betala via en 

applikationstjänst i personbilarna. 

Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att ett 

val av specialfordon samt övergång till VL-taxa är det bästa 

alternativet. Det kommer förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken 

samt troligen öka användningen.  
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Specialfordon ska väljas till att trafikera tätortstrafiken.  

2. Arboga kommun övergår till att använda Västmanlands 

lokaltrafiks taxa för tätortstrafik.  

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 51 KS 203/2021-246 

Namnsättning av gata på Sätra nordväst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Gatunamnet vid Sätra Nordväst får namnet Skråvägen. 

Sammanfattning 

Vid den första exploateringen av Sätraområdet, runt år 2000, gavs 

det namn till gatorna i området och de fyra planerade kvadranterna, 

TN 190/2000 §246. Namnen har näringsidkaranknytningar: 

Burskapsvägen, Skråvägen, Gillesvägen och Byggningavägen. 

Kvadranten Sätra NO har namnet Burskapsvägen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 52 KS 148/2021-041 

Kommunstyrelsens underlag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Underlaget för Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024 för 

kommunstyrelsens verksamheter godkänns. 

Sammanfattning 

Nämndernas/styrelsens underlag till Strategisk och ekonomisk plan 

(SEP) inlämnas senast den 29 april till kommunstyrelseförvaltningen 

för sammanställning inför budgetberedningen den 4 maj. 

Underlagen ligger till grund för beslut om prioriteringar på 

kommunnivå som tas av kommunfullmäktige den 26 augusti 2021. 

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens 

nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av 

nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Analysen 

innehåller även nämndens/styrelsens investeringsbehov de 

kommande tre åren.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 

förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ansvarar för hela kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsikt 

över övriga nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som 

bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem 

i. Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, 

omvärldsbevakning och utvecklingsarbete samt kontakter med 

externa myndigheter och organisationer. Till kommunstyrelse-

förvaltningen hör enheterna kansli, HR, ekonomi, näringsliv och 

turism, kost samt samhällsbyggnad. Dessutom finns kommun-

direktör inklusive kommunikation och utveckling inom enheten. 

Coronapandemin, som pågått över ett år, har satt sin prägel på i stort 

sett alla verksamheter i kommunsektorn. Även under 2021 kommer 

verksamheten att domineras av pandemin och dess följdverkningar. 
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Det gäller fortfarande att säkra kvalitet och uthållighet i den 

pågående pandemin.  

Ekonomisk ser det på kort sikt bra ut för kommunsektorn. Men på 

längre sikt är inte kommunsektorns ekonomi hållbar. Arboga, liksom 

de flesta andra kommuner, befinner sig i samma situation med ett 

gott ekonomiskt resultat år 2020 men med ekonomisk mer ansträngd 

situation på sikt. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster. 

Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, 

utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren.  

Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till följd av stora 

pensionsavgångar. För att trygga kompetensförsörjningen kommer 

arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och 

ledarskapsutveckling fortsatt att vara i fokus. För att upprätthålla 

den planberedskap som kommunen avser ha för framtiden behöver 

ytterligare detaljplaner tas fram.  

I styrelsens nuläge och framtid lyfts arbetet med översikts- och 

boendeplanering, befolkningsprognoser och 

lokalförsörjningsplanering fram som viktiga redskap för de 

utmaningar som befolkningsförändringar ger. Vidare vikten av 

kommunikation, samverkan, kompetensförsörjning, digitalisering, 

resursfördelningsmodeller, beslutsstöd, besöksnäring, 

näringslivsfrågor och tillgång till markområden. 

Den ekonomiska avstämningen visar att det finns behov av utökad 

ekonomisk ram för att motsvara behoven av förändringsarbete, men 

även delar av nuvarande verksamhet som behöver utökad ram för 

att genomföra befintlig verksamhet. Det finns ett investeringsbehov 

för år 2022 på 51,2 miljoner kronor, år 2023 på 80,4 miljoner kronor 

och för år 2024 46,5 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 53 KS 352/2020-046 

Översyn av kommunens stiftelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Förvaltarskapet för Samfond 3 överlåts från barn- och 

utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 

2. Förvaltarskapet för Samfond 4-6 överlåts från socialnämnden 

till kommunstyrelsen 

3. Beslut av utdelning från respektive samfond 3-6 kommer att 

ske från barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen via antingen nämndbeslut eller via 

person/personer i förvaltningen med delegation. 

Sammanfattning 

År 1979 fattade Kammarkollegiet beslut om att bifalla kommunens 

ansökan om permutation av donationsfonder inom kommunen. 91 

fonder för diverse sociala och kulturella ändamål samt skoländamål 

sammanlades till sex stycken samfonder. Dessutom förvaltar 

kommunen även Bergmansfonden.  

Idag är det ett delat förvaltarskap. Kommunstyrelsen är förvaltare 

för Samfond 1, Samfond 2 och Bergmansfonden. Barn- och 

utbildningsnämnden är förvaltare för Samfond 3. Socialnämnden är 

förvaltare för Samfonderna 4-6. För att effektivisera administrationen 

samt att det i Stiftelselagens regler om anknuten förvaltning så 

ansvarar förvaltningen på den anknutna förvaltarens högsta 

verkställande organ, så föreslås kommunstyrelsen ha förvaltarskapet 

för samtliga samfonder och Bergmansfonden.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i februari 2021 

beslutades att ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen att förvaltarskapet för 

respektive stiftelse överförs från nämnden till kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat i mars 2021 att överlåta 

förvaltarskapet för Samfond 3 till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
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har i mars 2021 beslutat att överlåta förvaltarskapet för samfonderna 

4-6 till kommunstyrelsen. 

Besluten av utdelning från respektive samfond kommer att ske från 

barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen via 

antingen nämndbeslut eller via person/personer i förvaltningen med 

delegation. 

Kommunen har ingått avtal med Swedbank stiftelsetjänst att från och 

med år 2021 sköter de vissa administrativa tjänster så som 

årsredovisning och deklarationer. I detta uppdrag ingår också att se 

över om en ytterligare sammanläggning är möjlig. Kommunstyrelsen 

har beslutat om placeringsriktlinjer för samtliga stiftelser. Dessa 

riktlinjer har som mål att förenkla och effektivisera kommunens 

stiftelsers kapitalförvaltning och att långsiktigt kunna finansiera 

stiftelsernas ändamål genom årliga bidrag samt bevara 

stiftelsekapitalets reala köpkraft. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 54 KS 104/2017-028 

Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att utreda 
kostnader för och möjligheten att öka bidraget för så 
kallad vårdsko till viss personal inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017, § 3 i samband 

med besvarandet av ett medborgarförslag om ökat skobidrag till 

personal inom verksamheten för funktionshinder att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda och till 

kommunstyrelsen redovisa kostnaderna för och möjligheten att öka 

bidraget för så kallad vårdsko till viss personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.  

Beslut togs i personalutskottet PU § 40/2006, angående den så 

kallade vårdskon, vilket innebär att arbetsgivaren ger ersättning för 

vissa personalkategorier inom vård- och omsorg, verksamheten för 

funktionshinder samt förskolan.  

Utredningen gäller att redovisa kostnaderna för och möjligheten att 

öka bidraget för så kallad vårdsko för viss personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

De totala kostnaderna för vårdsko inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen uppgick till 

16 087,25 kr för 2020 och det var 49 personer som nyttjade bidraget. 

Fördelningen var enligt följande:  

Verksamhet Summa Antal personer 

Vho   

Förskola 5099,5 13 
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VFF 1182,75 5 

VO 9805 31 

 16087,25 49 

 

Som jämförelse så uppgick kostnaden för vårdsko till 21 500 kr för år 

2018. 

Då kostnaderna betalas av respektive förvaltning bör frågan om att 

öka bidragets storlek eller göra andra förändringar beslutas av 

respektive nämnd. 

Personalutskottet har upphört och frågorna hanteras numera av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att personalutskottets beslut 

om vårdsko upphävs och respektive nämnd får hantera frågan om 

ersättning. 

Ersättningen utgår med 50 % av priset, max 400 kr per tillfälle. 

Ersättningen erhålls vartannat år och betalas av respektive 

förvaltning. Arbetsgivaren är inte skyldig att tillhandahålla så kallad 

vårdsko (arbetssko). 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Personalutskottets beslut § 40/2006 angående den så kallade 

vårdskon upphävs. 

2. Frågan om ersättning för berörda personalkategorier får 

fortsatt hanteras av respektive nämnd. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar med stöd av Andreas Silversten (S) att 

arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen återremittera ärendet för 

vidare utredning. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Dan 

Avdic Karlssons (V) yrkande att föreslå kommunstyrelsen 

återremittera ärendet finner ordföranden att arbetsutskottet bifaller 

Dan Avdic Karlssons (V) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 55 KS 184/2021-008 

Arboga kommuns policy för personalpolitik 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommuns policy för personalpolitik antas. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns personalpolitiska program som antogs av 

Kommunstyrelsen i januari 2017 löpte ut den sista december 2020. 

Därför har ett nytt dokument tagits fram som benämns ”Arboga 

kommuns policy för personalpolitik”. 

Arboga kommuns policy för personalpolitik är ett 

kommunövergripande idé- och styrdokument för alla som arbetar i 

kommunen. Syftet med dokumentet är att ge chefer, medarbetare 

och blivande medarbetare en bild av vad kommunen står för och vill 

uppnå med personalpolitiken. Alla har det gemensamma uppdraget 

att bidra till att kommuninnevånarna får service med god kvalitet. 

Dokumentet ska ses som ett verktyg för att förverkliga Arboga 

kommuns vision och utveckla organisationen, verksamheterna, 

grupper och enskilda medarbetare. Dokumentet tar även sikte på 

vad Arboga kommun som arbetsgivare erbjuder dig som 

medarbetare och vad som förväntas av dig i gengäld.  

Arboga kommuns policy för personalpolitisk är uppdelat i fyra 

huvudområden som tillsammans ger uttryck för ett gemensamt 

förhållningssätt och viljeinriktning; ledarskap/medarbetarskap, 

kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa samt likabehandling och 

mångfald.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 56 KS 174/2021-008 

Likabehandlingsplan 2021-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Likabehandlingsplanen för år 2021–2023 antas. 

2. Kommundirektören får efter samråd med 

kommunledningsgruppen revidera de aktiva åtgärderna för 

år 2022 och 2023. 

Sammanfattning 

I Arboga kommun tror vi på styrkan i jämställdhet och mångfald. Vi 

vill att vår kommun ska vara både en attraktiv organisation att 

arbeta i och en del i ett samhälle som välkomnar och inkluderar alla. 

Därför vill vi arbeta med likabehandlingsfrågor.  

Likabehandlingsplanen utgår främst från diskrimineringslagen (SFS 

2008:567). Lagen talar om vad som krävs av oss som arbetsgivare och 

den hjälper oss skapa en struktur för att förebygga diskriminering 

och kränkningar.  

Likabehandlingsplanen består avslutningsvis av våra aktiva åtgärder 

för att förhindra diskriminering avseende arbetsförhållanden, 

rekrytering, utbildning, lön och möjligheten att förena arbete och 

föräldraskap. Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas fortlöpande. 

Det innebär att åtgärderna följs upp och utvärderas årligen.   

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 57 KS 207/2021-511 

Ny lokal trafikföreskrift om bärighetsklass BK4 för 
Sätraområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag om en ny trafikföreskrift om bärighetsklass BK4 för 

Sätraområdet godkänns och teknisk chef, tillika vd i Arboga 

Kommunalteknik AB, får i uppdrag att meddela åtgärden på 

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).  

Sammanfattning 

Med referens till Trafikverkets remiss med ärendenummer TRV 

2021/13466 om bärighetsklasser för Västmanlands län föreslår 

Trafikverket ny bärighetsklass, BK4, för de större statliga vägarna i 

Västmanland. Arboga kommun har getts möjlighet att yttra sig till 

förslaget som för Arboga tätort innebär att väg 572 (gamla E18/E20) 

samt väg 574 (Fellingsbrovägen) får bärighetsklass BK4. Inga andra 

vägar berörs inom Arboga tätort och inte heller några avfarter eller 

sidovägar efter väg 572 och 574.   

Samtliga avfarter vid Sätra trafikplats från motorväg E18/E20 

omfattas dock av förslaget. För att möta detta bör även området vid 

trafikplats Sätra ändras till bärighetsklass BK4.   

Burskapsvägen är en kommunal gata som idag har bärighetsklass 

BK1, men för Burskapsvägen, och alla nya kommunala vägar som 

kommer att anläggas i området, föreslås att de får bärighetsklass 

BK4. Åtgärden meddelas med en ny lokal trafikföreskrift.  

För övrigt var vårt yttrande till Trafikverkets förslag ”inga 

synpunkter”. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 58 KS 194/2021-511 

Ny lokal trafikföreskrift Flygvägen blir huvudled 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslaget att ändra trafikföringen genom en ny lokal 

trafikföreskrift att Flygvägen blir huvudled godkänns och 

teknisk chef, tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB, får i 

uppdrag att meddela åtgärden på Svensk 

trafikföreskriftssamling (STFS). 

Sammanfattning 

Nuvarande trafiklösning vid korsningen Kungsörsvägen/Flygvägen 

vid Ekbacken är inte optimal. Trafiklösningen innebär att trafikanter 

som kör Kungsörsvägen västerifrån ska lämna företräde till all trafik 

i korsningen vid Flygvägen. 

Trafikanter som kör Kungsörsvägen österifrån har företräde för all 

trafik vid en högersväng norrut mot cirkulationsplatsen, man har 

även företräde i korsningen då man fortsätter rakt västerut, förutsatt 

att det inte kommer någon trafikant från cirkulationsplatsen på 

Flygvägen för då gäller högerregeln.  

Lösningen är sannolikt en kvarleva från den tid då trafiken till- och 

från Åsby industriområde var dominerande i området. Mätningar 

visar dock att trafiken på Kungsörsvägen väster om Flygvägen har 

en högre ÅDT (årsdygnstrafik) än på Kungsörsvägen öster om 

Flygvägen. Skillnaden är inte stor men tillräcklig för att motivera en 

ändring av trafikföringen till förmån för en tydligare trafiklösning.  

Trafikföringen ändras genom att dagens väjningsplikt flyttas från 

den västra sidan av korsningen till den östra. Med andra ord får 

trafikanter från Åsby industriområde väjningsplikt till alla 

trafikanter som färdas på Flygvägen och Kungsörsvägen.   

Ändringen av trafikföringen görs lämpligast i samband med en 

mindre ombyggnation av korsningen samt att ny väjningsplikt 

möjliggörs genom beslut att Flygvägen blir huvudled. 

__________ 
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Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 59 KS 195/2021-511 

Ny lokal trafikföreskrift begränsad parkering av tunga 
fordon i bostadsområden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet återremitteras för att utreda eventuella begränsningar 

för husbilar och a-traktorer. 

Sammanfattning 

Med referens till Västmanlands läns författningssamling, 

sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) 

över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län, 

föreslås beslut om en ny lokal trafikföreskrift.  

Stycke IV i författningssamlingen handlar om ”Lämpliga leder och 

gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon 

inom vissa tätorter”. För Arboga är det sedan länge beslutat 

parkeringsförbud för lastbil och buss, vars totalvikt överstiger 3,5 ton 

samt traktorredskap får icke parkera på gatudel eller allmän plats, som 

angränsar mot fastighet avsedd för bostad under längre tid än högst två 

timmar i följd.   

Någon lokal trafikföreskrift om detta finns för närvarande inte i 

Arboga.  

Trafikregeln är också svår att ”skylta” men det är ändå ovanligt att 

tunga parkerade fordon är ett problem i Arbogas bostadsområden. 

Men när det trots allt sker, och kommer till vår kännedom, inleds 

först en dialog med fordonsägaren. Om inte budskapet går fram eller 

respekteras är det nödvändigt att vi får juridiskt mandat att agera 

genom att kunna utfärda en parkeringsanmärkning.  Vilket en 

beslutad trafikföreskrift kommer att medge. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 

1. Förslag om en ny trafikföreskrift som begränsar parkering av 

tunga fordon i bostadsområden godkänns och teknisk chef, 
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tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB, får i uppdrag att 

meddela åtgärden på Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar med stöd av Dan Avdic Karlsson (V) att 

ärendet återremitteras för att utreda eventuella begränsningar för 

husbilar och a-traktorer. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla 

Andreas Silverstens (S) återremissyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 60 KS 208/2021-042 

Tertialuppföljning 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tertialuppföljning 2021 för Kommunstyrelsen godkänns. 

Sammanfattning 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 

och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 

utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och 

förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra 

verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 

fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska 

uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 

följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 

gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 

(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),  

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 

årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december.  

Coronapandemin, som pågått sedan i februari 2020, har satt sin 

prägel på i stort sett alla verksamheter. Även fortsättningsvis 

kommer verksamheten att domineras av pandemin och dess 

följdverkningar. Kommunen står därmed inför fortsatt hårda 

påfrestningar. Det gäller fortfarande att säkra kvalitet och uthållighet 

i den pågående pandemin.  

Utöver arbetet med Corona och det ordinarie grunduppdraget 

genomförs många aktiviteter inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Exempel på detta är koncernombildning för att stärka styrning och 
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ledning, möjliggörande av digitala sammanträden, löneöversyn, 

riktlinjer och prismodeller för intern prissättning, digitala 

morgonsoffor, nytt kök på det nya vård- och omsorgsboendet, 

digitalisering av detaljplaner, bostadsförsörjningsplan och 

exploatering inom handelsplats Sätra. 

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett överskott mot den 

ekonomiska ramen på 7 miljoner kronor. Överskottet beror till stor 

del, 5,3 miljoner kronor, på reavinster och exploateringsresultat. 1,4 

miljoner kronor beror på förändrad redovisningsprincip avseende 

anslutningsavgifter i den tekniska verksamheten. Resterande 

överskott beror i huvudsak på vakanta tjänster och prognostiserade 

överskott för kollektivtrafik och kostenheten. Det finns även 

verksamhet som prognostiserar ett underskott. 

Samhällsbyggnadsenheten har underskott beroende på ökade 

kostnader för deponier/tippar, som till viss del täcks upp av 

realisationsvinster vid försäljning. 

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 46 657 tkr 

jämfört med budgeterade 88 616 tkr, vilket innebär en avvikelse på 

41 959 tkr. Orsaker till överskottet är i huvudsak ett 

investeringsbidrag från MSB för renoveringen av Herrgårdsbron, 

lägre utgifter för Herrgårdsbron, tidsförskjutningar i genomförande 

inom exploatering och Storgatan samt få utgifter för markförvärv.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 61 KS 418/2020-043 

Återremiss - Svar på begäran om utökad ram för barn 
och utbildningsnämnden för Skogsgläntan samt inom 
förskolan och grundskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen har inför nämndens beslut 

om resursfördelning 2021 genomfört riskbedömning och 

prövning för barns bästa. 

2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 

verksamheterna förskolan och grundskolan år 2021 avslås. 

Reservation 

Andreas Silversten (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har den 7 oktober 2020 (BUN 

224/2020-644) föreslagit kommunfullmäktige besluta om ett 

tilläggsanslag för dels kostnader i samband med planering och 

uppstart för förskolan Skogsgläntan år 2020 och dels utökad ram för 

år 2021 för verksamheterna förskolan och grundskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om utökad ram för 

år 2020 till barn- och utbildningsnämnden för planering och uppstart 

samt hyreskostnader för förskolan Skogsgläntan. På samma 

sammanträde beslutade fullmäktige om en reviderad Strategisk och 

ekonomisk plan år 2021-2023. Barn- och utbildningsnämndens ram 

utökades med ytterligare 3,3 miljoner kronor.  

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet om utökad ram inom 

förskolan och grundskolan för en konsekvensanalys.  

Inför barn- och utbildningsnämndens beslut om resursfördelning 

2021 har förvaltningen för förskola och grundskola genomfört 

riskbedömning och prövning för barns bästa. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen har inför nämndens beslut 

om resursfördelning 2021 genomfört riskbedömning och 

prövning för barns bästa. 

2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 

verksamheterna förskolan och grundskolan år 2021 avslås. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till 

beslut och yrkar att barn- och utbildningsnämnden tillskjuts 

ytterligare 3,3 miljoner samt att medlen tas från resultatet. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 62 KS 138/2021-104 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun 
år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen av partistödet för år 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2020. I de fall 

överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har 

redovisning skett av syftet med överföringen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 63 KS 134/2021-048 

Svar på ansökan om medel från Samfond 2 för 
skolavslutningsarrangemang 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige ansöker om medel ur Samfond 2 med 120 000 

kronor för att arrangera en resa till Gröna Lund som är ett alternativt 

och organiserat skolavslutningsfirande år 2021.  

Målgruppen är alla Arbogas ungdomar som går i åk 7 till åk 2 på 

gymnasiet. Arboga Ungdomsfullmäktige har under flera års tid 

arrangerat ett alkohol- och drogfritt skolavslutningsarrangemang. 

Under två år åkte man till Gröna Lund, men där resan förra året 

ställdes in på grund av pandemin. Nu vill Ungdomsfullmäktige göra 

denna resa även under 2021, om det kan genomföras på ett säkert 

sätt under pågående pandemi. De vill erbjuda cirka 150 ungdomar 

gratis resa, inträde och åkband. 

Avkastningen från Samfond 2 ska användas i barn- och 

ungdomsvårdande verksamhet inom kommunen. Enligt stadgarna i 

Samfond 2 får inte disponibel avkastning användas för ändamål som 

ska tillgodoses med utdebiterade medel. Utdelningsbara medel i 

Samfond 2 beräknas för år 2021 uppgå till cirka 390 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med 120 

000 kronor ur Samfond 2 år 2021, för anordnande av 

alternativt och organiserat skolavslutningsfirande med resa 

till Gröna Lund, bifalls.  

2. En förutsättning för utdelningen är att resan kan ske enligt 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer med 

anledning av coronaviruset.  
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Sedan kallelsen skickades ut har ungdomsfullmäktige återtagit 

ansökan på grund av coronaviruset. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar att arbetsutskottet tackar för informationen 

då ansökan är återtagen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Jonna Lindmans (M) yrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 64 KS 205/2021-046 

Svar på ansökan om medel ur Bergmansfonden 2021 
för säsongsplanteringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arboga Kommunalteknik AB beviljas år 2021 utdelning med 

300 000 kronor ur Bergmansfonden. 

2. De beviljade medlen ska användas till planteringar i enlighet 

med stiftelsens ändamål. 

Sammanfattning 

Arboga Kommunalteknik AB har inkommit med ansökan om bidrag 

från Bergmansfonden med 300 000 kronor till försköning av Arboga 

stad. Bidraget har tidigare år sökts och betalats ut till tekniska 

nämnden och kommunstyrelseförvaltningen. De senaste fem åren 

har bidragit uppgått till 300, 400, 400, 400 respektive 450 tusen 

kronor.  

Stiftelsen Bergmansfonden har som ändamål ”prydande av Arboga 

stad med blommor och prydnadsväxter”. Det utdelningsbara 

beloppet år 2021 beräknas uppgå till cirka 304 000 kronor.  

De ansökta medlen ska användas till vår-, sommar- och 

höstplanteringar, så kallade säsongsplanteringar, utefter Nygatan 

och på andra centrala platser i Arboga år 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Ekonomi 
Akten  
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§ 65 KS 59/2021-042 

Svar på revisorernas granskning av bokslut och 
årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Nedanstående svar under Sammanfattning godkänns som 

kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 

bokslut och årsredovisning 2020. 

Sammanfattning 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av kommunens 

bokslut och årsredovisning 2020. Bifogad rapport har antagits vid 

revisonssammanträdet 2021-04-06. Kommunrevisionen emotser svar 

från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2021. 

Nedanstående svar är kommunstyrelsens svar på granskningen och 

utgörs av kommentarer av de avvikelser/påpekanden som 

revisorerna gör i sin rapport. 

”Årsredovisningen har inte upprättas i enlighet med kommunal bokförings- 

och redovisningslag och god redovisningssed i och med att kommunen valt 

att redovisa pensionsutbetalningar enligt fullfondsmodellen.” 

Kommunen har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, sedan 

2010 redovisat sina pensionsåtaganden enligt fullfondsmodell. Detta 

innebär, i motsats till lagstiftningens blandmodell, att samtliga 

pensionsåtaganden redovisas i kommunens balansräkning. I 

kommunens årsredovisning redovisas tydligt skillnaderna i resultat 

och nyckeltal vad som blir skillnaden. Om kommunen redovisat 

pensionerna enligt blandmodellen skulle resultatet år 2020 uppgått 

till cirka 11 miljoner kronor mindre. Det har varit en återkommande 

synpunkt från revisorerna och kommunen har hänvisat till sitt 

tidigare beslut och att det varit högaktuellt att ändra lagstiftningen. 

Nu är det inte längre lika aktuellt att ändra lagstiftningen i närtid. 

Därför har kommunen under 2020 fattat beslut om att ändra och 

redovisa enligt den så kallade blandmodellen från och med år 2021.  
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” Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen 

delvis är förenligt med de av fullmäktiges fastställda verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning. Mätningarna till målen visar att endast fyra är helt 

uppfyllda, resterande mätningar är delvis uppfyllda eller ej uppfyllda, vilket 

leder till en samlad bedömning att målen är delvis uppfyllda.” 

Kommunen skriver i Årsredovisning att den samlade 

måluppfyllelsen är att två mål är uppfyllda och fem mål är delvis 

uppfyllda. Med anledning av graden av måluppfyllelse så är 

bedömningen att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur 

ett verksamhetsperspektiv. Kommunen gör en annan värdering än 

vad revisorerna gör i sin granskning. 

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

Omarbetat förslag till fortsatt process utifrån översyn 
av Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tidigare beslut från den 25 augusti 2020, § 38 om fortsatt 

process återtas. 

2. Samordningen av processer ses över av extern aktör. 

3. Se över grunduppdraget för respektive tjänst inom förbundet, 

vad ska innehållet vara, vad är kostnaden. 

4. Tydliggöra roller, ansvar och mandat för direktionen och 

tjänstemannaledningen.  

5. Extern aktör utreder möjliga associationsformer såsom 

avtalssamverkan, bolagsform, förbund, gemensam nämnd.  

6. En jämförelse görs med ett eller flera kommunala förbund för 

att se vad skillnaden är och vilka erfarenheter/kunskaper vi 

kan hämta och lära från andra. 

7. Fastställa om det är möjligt att vara med i delar av Västra 

Mälardalens Kommunalförbunds verksamhet och vilka regler 

som då gäller eller om deltagandet endast gäller för hela 

verksamheten.  

8. Beslutet gäller under förutsättning att övriga 

medlemskommuner i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2020, § 138 om fortsatt 

process utifrån den översyn som KPMG gjort av Västra Mälardalens 

kommunalförbund. Kungsör fattade motsvarande beslut medan 

Köping och Surahammar valde att inte besluta enligt de då 

framtagna förslaget. 

En omarbetning och utveckling har nu gjorts av det tidigare förslaget 

och det tidigare fattade beslutet med nedanstående innehåll behöver 

återtas. Nytt beslut fattas inte kring fakturaskanningen där en 

översyn pågår. 
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• Samordningen av processer ses över av extern aktör med 

förslag till lösning under 2020. 

• Kommunerna tillsammans med förbundet ser över 

beställningarna/basöverenskommelserna så att de 

överensstämmer med behov och möjlig leverans. 

• Fakturaskanningen ses över i sin helhet. 

• Stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa 

möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så 

kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna. 

KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun 

utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra 

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

fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 

2006 då förbundet startade. 

KPMG fick uppdraget att genomföra en referensanalys av hur VMKF 

bedriver sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalité i 

jämförelse med strukturellt liknande kommuner. 

Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt 

referensanalysen uppvisar de största avvikelserna. 

Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande 

verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som 

medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver. 

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar 

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

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

arbete kring. 

Självklart är att samtliga delar som belyses i rapporten ska beaktas 

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

får störst betydelse och ger snabbast utveckling av samverkan mellan 

förbundet och kommunerna. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 67 KS 45/2021-00 

Representanter från Arboga till Hjälmarens 
Vattenvårdsförbunds två nya delprojekt inom 
Hjälmareprojektet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Oppositionen lämnar förslag på representant på 

kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Dag-Henrik Larsson (M) utses till representant för 

majoriteten. 

Sammanfattning 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund informerar att de startar två nya 

delprojekt inom Hjälmarprojektet.  

• Samordning av stöd och kunskapsöverföring till små och 

medelstora reningsverk med fokus på övergödning inom vårt 

avrinningsområde. 

• Utveckling av övergödningsplan och samordning av 

åtgärdsarbetet i vårt avrinningsområde. 

Förbundet har efterfrågat kontakt med 1-2 politiker och tjänstemän 

som arbetar med frågorna i kommunen. 

Tjänstemännen som är aktuella är VA-chefen och lokalstrategen. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Dag-Henrik 

Larsson (M) till representant för majoriteten. 

Andreas Silversten (S) återkommer med förslag till representant för 

oppositionen på kommunstyrelsen sammanträde. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Jonna Lindman (M) och Andreas 

Silverstens (S) yrkanden finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar bifalla desamma. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 68 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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§ 69 KS 100/2021-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Verksamhetsberättelser för 2020 för förebyggande rådet, 

näringslivsrådet och tillgänglighetsrådet godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Verksamhetsberättelser för 2020 för kommunens råd 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 upprättats för förebyggande rådet, 

näringslivsrådet och tillgänglighetsrådet.  

Ordföranden för tillgänglighetsrådet har godkänt rådets 

verksamhetsberättelse 2021-04-22, då ett fysiskt möte med rådet inte 

har kunnat genomföras på grund av fortsatta restriktioner. 

Socialnämnden behandlade kommunala pensionärsrådet och 

kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt 

sammanträde den 17 februari § 27. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (41) 
Sammanträdesdatum  

2021-05-04  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 70 KS 96/2021-190 

Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i 
Västra Mälardalen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta 

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 3 november 2020 inspekterat 

den gemensamma överförmyndarverksamheten för Västra 

Mälardalen. Rapporten har översänts till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i 

kommunerna. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om 

överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, 

förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert 

och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis 

utvalda akter. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning 

att kritisera Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och 

Kungsörs kommuner på följande punkter: 

• Brister vid överlämning av redovisningshandlingar  

• Bristande handläggning vid godkännande av arvskifte  

• Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre 

instans 

Vid uppföljning av föregående års rapport kring kritikpunkten om 

överlämning av redovisningshandlingar ser länsstyrelsen fortsatta 

brister. 

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten 


