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§ 94  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 95 KS 266/2021-041 

Revidering av avfallstaxa för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 

producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt 

avfall den 1 januari 2022. VafabMiljö Kommunalförbund bedömer att 

de kommer få en kostnadsökning på ca 13 miljoner kronor i och med 

det nya ansvaret. Kostnadsökningarna avses bekostas genom 

taxehöjningar.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2021 

beslutades ärendet i två punkter:  

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande.  

VafabMiljö Kommunalförbund ska till kommunstyrelsens 

sammanträde komplettera taxehöjningen med en kortfattad 

beskrivning om vad höjningen medför för förbättringar för 

konsumenterna. 

VafabMiljö kommunalförbund kompletterar ärendet med en 

kortfattad beskrivning i skrivelse daterad 2021-06-10. I skrivelsen 

förtydligar VafabMiljö Kommunalförbund att taxehöjningen enbart 

är ett resultat på det ökade ansvaret avseende förpackningar och 

returpapper.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2021 beslutades 

ärendet i en punkt:  

1. Ärendet återremitteras till VafabMiljö Kommunalförbund för 

förnyad översyn av fördelningen. Kostnadsökningen för att ta 

hand om returpapper bör vara samma för småhus och 
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lägenhet. Sommarhus bör inte ha någon extra kostnad då man 

redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om man är 

bosatt i Sverige. 

VafabMiljö Kommunalförbund svarade på återremissen i skrivelse 

daterad 2021-08-19. I svaret står följande:  

Fördelningen av de nya kostnaderna följer de tidigare fastlagda 

fördelningsprinciper för de kostnader som finansieras via 

grundavgiften. Fördelningsprinciperna baseras på beräkningar för 

hur olika fastigheter belastar kostnaderna för det kommunala 

avfallet och som vi bedömer är de mest rättvisa. Dessutom skulle det 

bli en mycket komplex beräkningsmodell om särskilda 

fördelningsprinciper ska användas för Returpappersansvaret. 

När det gäller sommarhus så uppstår det returpapper även i 

fritidshus som behöver samlas in, bland annat genom utdelning av 

gruppreklam. Så här står det exempelvis i regeringens 

beslutsunderlag; avsnitt 9.3.6: 

• Ägare av villor, fritidshus och flerbostadshus i vilken insamling av 

returpapper kommer att fortgå eller införas kommer att påföras en 

höjd avfallstaxa. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 96 KS 579/2019-871 

Kulturmiljövårdsprogram för Arboga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kulturmiljöprogram för Arboga Kommun antas. 

Sammanfattning 

Ett kulturmiljöprogram har tagits fram i samarbete med Arboga 

kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i 

Västmanland. 

Programmets syfte är att ge en helhetssyn av värdefull landsbygd, 

modernistisk och industribebyggelse, samt att ge en grund för 

planeringsunderlag i översiktsplanen. Programmet lyfter fram 

kulturhistoriskt värdefulla områden med råd och 

rekommendationer. 

Programmet publiceras digitalt på Arboga kommuns hemsida samt 

på Region Västmanlands Kulturarvsportal. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 97 KS 353/2021-530 

Beslut om priser i kollektivtrafiken 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kollektivtrafikförvaltningens förslag till biljettpriser antas.  

Sammanfattning 

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört utredningen Kundkoll. 

Syftet med utredning är att öka det kollektiva resandet samt öka 

intäkterna för länets kollektivtrafik. I utredningen presenterades 

förslag på nya zonindelningar och biljettpriser.  

Den 18 maj antogs förslag på nya zoner och biljettpriser i 

kollektivtrafiknämnden. Regionfullmäktige beslutade den 15 juni om 

nya biljettpriser. I tabellen nedan visas de nya biljettpriserna och 

kollektivtrafikförvaltningens förslag på nya inomkommunala 

biljettpriser.  

Biljett Helt pris   Reducerat 

pris 

  

  Kommun Län Kommun Län 

Enkel 26 55 20 35 

10-resor 210 440 160 280 

24 timmar 52 110 40 70 

30-dagar 630 1100 470 735 

Skolkort 5670 9430     

  

Det nya förslaget innebär att Arboga kommun blir en egen zon från 

att tidigare ha ingått i en gemensam zon för KAK (Arboga, Kungsör 

och Köping). Det innebär att det blir billigare att åka inom 

kommunen men dyrare till grannkommunerna. Kommunerna 

beslutar om priser inom den egna kommunen. 
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Kollektivtrafikförvaltningen rekommenderar ett pris på 26 kronor för 

en enkelbiljett inom Arboga kommun, från att tidigare varit 46 

kronor inom KAK. Det nya biljettpriset avses gälla både för 

landsbygdstrafiken och den anropstyrda tätortstrafiken.  

De nya priserna kommer ej påverka den beslutade rambudgeten för 

kollektivtrafik för 2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 98 KS 314/2021-011 

Regionalt samarbete i planfrågor i Västmanlands län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Regionalt samarbete i planfrågor ska ske i Västmanlands län 

utan regional planering enligt plan- och bygglagen.  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade den 14 november 2018 om nya regler i plan- och 

bygglagen (PBL) om regional planering i regionerna Skåne och 

Stockholm. De nya reglerna innebär att regionplanerna kan komma 

att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i 

förlängningen även detaljplaner. Om PBL-lagstiftningen används så 

som den är skriven innebär det att medborgares och företags 

möjlighet att påverka lokalsamhället och utkräva ansvar flyttas från 

kommunal till regional nivå. 

I Västmanland har det tidigare uttalats att detta inte skulle aktuellt, 

men det finns inga tydliga ställningstaganden i form av beslut.  

Vid strategisk regional berednings sammanträde den 11 juni 2021 

beslutades att de rekommenderar länets kommuner att besluta att 

regionalt samarbete i planfrågor ska ske i Västmanlands län utan 

regional planering enligt plan- och bygglagen. 

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

Uppdrag om VA-samverkan mellan Arboga och 
Kungsör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp 

AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs vatten AB 

utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 

driftbolag för de två kommunerna. 

Sammanfattning 

Under många år har frågan om fördjupad samverkan mellan 

kommunerna i Västra Mälardalen gällande VA-verksamheten 

diskuterats. Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun 

har uppdragit åt de två VA-bolagen att utreda möjligheter och 

förutsättningar att utveckla samverkan. Motivet för samverkan är 

resursförstärkning för att säkerställa kompetens i den framtida VA 

organisationen. 

VA-verksamheten i Sverige byggdes ut främst på 1960- och 70 talet 

då personalen anställdes primärt för att förvalta ledningsnät och 

anläggningar. Nu står verksamheterna inför stora utmaningar till 

följd av förändringar i klimatet, ändrade miljökrav, nya villkor och 

kraven från myndigheter och abonnenter har ökat. Det krävs även 

stora resurser för att underhålla och förnya ledningsnät och 

anläggningar. 

I uppdraget att bilda ett gemensamt driftbolag mellan Arboga och 

Kungsör ingår också att samtala och överlägga med Köpings 

kommun om förutsättningarna för framtida samarbete. 

Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen i början av 2022 

med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från och 

med 1 januari 2023. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
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1. Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp 

AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs vatten AB 

utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 

driftbolag för de två kommunerna. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar på följande tillägg: I uppdraget 

ingår också att samtala och överlägga med Köpings kommun om 

förutsättningarna för framtida samarbete. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Sara Axelsson Gustafssons (S) 

tilläggsyrkande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar avslå 

detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 100 KS 368/2021-001 

Uppdrag att utveckla måltidsorganisationen i Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utveckla 

måltidsorganisationen med inriktning att införliva 

verksamheten i Arboga Kommunalteknik AB. 

Sammanfattning 

2018 påbörjades arbetet med att bolagisera de tekniska 

verksamheterna i Arboga kommun. Syftet var att effektivisera 

samtidigt som bedömningen var att det fanns drift- och 

produktionsfördelar att hålla ihop och samordna verksamheterna. 

Kommunfullmäktige beslutade då med inriktningen att bolagisera 

teknisk verksamhet, men valde att måltidsorganisationen skulle 

organiseras under kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen 

samtidigt som man beslutade att inte bilda koncern utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

Måltidsverksamheten är samlad i en gemensam organisation. Där 

arbetar 45 personer - 38 helårsanställda - som tillagar och serverar ca 

3 500 måltider per dag till gästerna på förskolan, grundskolan, 

gymnasiet och inom vård och omsorg. 

Arboga kommuns övergripande måltidsvision är att främja en 

hälsosam livsstil med bra matvanor. Enheten arbetar för att erbjuda 

goda, vällagade, säkra, omväxlande och näringsriktiga måltider som 

har minimal påverkan på miljö och klimat. 

Att laga maten nära gästerna och att erbjuda en hög service och 

trevligt bemötande för dem är hörnstenar i verksamheten. 

Bedömningen är att måltiden är en mycket viktig och central del av 

den kommunala verksamheten. Goda måltidsvanor i förskolan och 

skolan ger barn möjlighet till energi för lärande och utveckling. 
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Måltiderna ger barn, oavsett bakgrund, möjlighet till goda matvanor 

och är viktiga i arbetet för en jämlik hälsa.  

Näringsriktig och god mat inom äldreomsorgen har stor betydelse 

för den äldres livskvalitet. Måltider som främjas av aptit och 

matglädje är en viktig del av omvårdnaden. 

Samtidigt är det svårt för kommunstyrelsen och dess förvaltning - 

som ska fokuseras på övergripande utvecklingsfrågor för Arboga – 

att ge det stöd och den uppmärksamhet måltidsorganisationen 

kräver. 

Att inrangera måltidsorganisationen i AKTAB är ett sätt att stärka 

styrning, uppföljning och stöd. Det finns också samordningsfördelar 

att samla drift- och producerande verksamheter under samma 

styrelse och ledning. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslås få i uppdrag att analysera 

förutsättningarna för att måltidsorganisationen blir en del av 

AKTAB. 

I arbetet är det särskilt viktigt att barn- och utbildning- samt vård och 

omsorgsverksamheternas behov och erfarenheter beaktas. 

Ett förslag förväntas presenteras under november-december 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 101 KS 166/2021-721 

Möjligheter och förutsättningar att få ett 
trygghetsboende i kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen diskuterar trygghetsboende 

med olika aktörer på marknaden. 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde den 17 mars 2021 informerade 

Håkan Larsson från Sturestadens Fastighets AB om ett förslag till ett 

trygghetsboende i Arboga. 

I Arboga kommun visar trenden flera år framöver ett ökat antal äldre 

och därmed ett ökat behov av platser på särskilt boende. Många 

äldre upplever ensamhet och otrygghet i det egna hemmet och det är 

en bidragande orsak till att man ansöker om plats på särskilt boende. 

En möjlighet att trygga äldre personers tillvaro och förebygga plats i 

särskilt boende, är att inrätta ett boende som är anpassat och 

utformat för äldre som inte upplever det tryggt att bo kvar i det egna 

hemmet. Detta genom att möjliggöra social samvaro och aktiviteter i 

nära anslutning till hemmet och på så sätt motverka isolering som 

många av de äldre, som bor kvar hemma, lider av.  

Fastigheten kan hållas av privat fastighetsägare eller i kommunal 

regi. 

Trygghetsboende - utanför kommunens ansvar. Insatser som i 

ordinärt boende exempelvis hemtjänst. Normalt högre kostnader än 

vanliga bostäder för den enskilde för att bekosta tillgång till personal 

exempelvis bovärd och gemensamhetslokaler. Ingen kostnad för 

kommunen. 

Biståndsbedömt trygghetsboende – kommunen tillhandahåller 

personal och viss service dagligen. Insatser i övrigt som i ordinärt 

boende exempelvis hemtjänst. Kostnad för personal som 

tillhandahåller viss service. 
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För de båda alternativen krävs gemensamhetsutrymmen, möjlighet 

till aktiviteter samt tillgång till personal dagligen.  

Socialnämnden beslutade att behovet av ett trygghetsboende är 

nödvändigt i Arboga samt att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Socialnämnden 

rekommenderar även att inte ha biståndsbedömt trygghetsboende. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 102 KS 323/2021-008 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Arboga och Kungsörs kommuner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

i Arboga och Kungsörs kommuner godkänns. 

Sammanfattning 

De Lokala förskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i 

Arboga och Kungsörs kommuner från 2015 har reviderats av Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund. Behov fanns av att inkludera 

reglering av eldning i föreskrifterna. Tidigare reglerades eldning i 

Renhållningsordningen, men när VafabMiljö Kommunalförbund 

övertog ansvaret och nya föreskrifter för renhållning antogs, följde 

inte reglering av eldning utomhus med. 

Revideringen av förskrifterna omfattar: 

• Tillägg av 5 §, Eldning utomhus 

• Redaktionell justering: gödselstad har ändrats till 

gödselplatta. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 103 KS 355/2021-109 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige från år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige i Arboga ska ha 31 ledamöter, 

2. Antalet ersättare ska för respektive parti uppgå till högst 

hälften av antalet ledamöter. För partier med ett eller två 

mandat ska det dock alltid utses två ersättare. 

Reservation 

Sara Axelsson Gustafsson (S) och Dan Avdic Karlsson (V) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden. 

Sammanfattning 

Kommunallagen 5 kap § 5 behandlar ledamöter och ersättare i 

fullmäktige. Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som 

fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 

minst 31 ledamöter i kommuner med över 8 000 röstberättigade. I 

kommuner med 16 000 röstberättigade ska minst 41 ledamöter utses. 

Antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i 

folkbokföringsdatabasen i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. 

Den 1 mars 2021 fanns det i Arboga 11 242 röstberättigade. 

Beslutet om att ändra antalet ledamöter ska fattas före utgången av 

februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om 

beslutet. 

För ledamöterna i kommunfullmäktige ska det finnas ersättare. 

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska 

utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antalet platser som 

varje parti får i fullmäktige. För partier med ett eller två mandat ska 

det alltid utses två ersättare. 

Inför valet 2018 har första divisorn ändrats till 1,2. Det har även 

införts en småpartispärr på 2 procent av rösterna i kommuner som 

inte är valkretsindelade. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige i Arboga ska ha 31 ledamöter, 

2. Antalet ersättare ska för respektive parti uppgå till högst 

hälften av antalet ledamöter. För partier med ett eller två 

mandat ska det dock alltid utses två ersättare. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) och Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar 

avslag till förslaget samt att kommunfullmäktige i Arboga ska ha 

oförändrat antalet ledamöter. 

Martin Nyqvist (SD) och Håkan Tomasson (M), yrkar bifall till 

förslaget. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Dan 

Avdic Karlssons (V) med fleras avslagsyrkande finner ordförande att 

arbetsutskottet beslutar bifalla förvaltningens förslag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller förvaltningens 

förslag röstar ja. Den som bifaller Dan Avdic Karlssons (V) med 

fleras förslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Håkan Tomasson (M), Anders Cargerman (L), Martin 

Nyqvist (SD) och Jonna Lindman (M). 

Nej-röster avger: Dan Avdic Karlsson (V) och Sara Axelsson 

Gustafsson (S). 

Utfallet är 4 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar därmed att bifalla förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 104 KS 311/2021-006 

Sammanträdesplan 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2022 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits 

fram. 

Kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka och totalt sju 

gånger under året. 

Koncernens årsstämmor förläggs på ordinarie kommunstyrelse den 

29 mars 2022. 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kanslichef om att 

sammanträdesplanen bör justeras med anledning av att 2022 är valår 

och nya kommunfullmäktige tillträder 15 oktober. Reviderat förslag 

på sammanträdesplan 2022 kommer att presenteras inför 

kommunstyrelsen den 28 september 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 105 KS 141/2021-101 

Svar på medborgarförslag om att Arboga kommun 
undersöker möjligheten att bli vänort med Assisi i 
Italien 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta. 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom vänortsarbetet är pausat 

och det är inte aktuellt att återuppta arbetet. 

2. Ett Franciskusjubileum har stor betydelse för besöksnäringen 

och för Arbogaborna och samverkan kommer att ske med 

kyrka och näringsliv för att medverka till genomförandet av 

Franciskusjubileet. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktige den 15 april 2021, § 35 anmäldes ett 

medborgarförslag som inkommit den 10 mars 2021 från Johan 

Linnman. Förslagsställaren önskar att Arboga kommun undersöker 

möjligheten att bli vänort med Assisi i Italien. Medborgarförslaget 

överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande. 

Motivet till förslaget är att det 2026 är 800 år sedan helgonet 

Franciskus av Assisi dog. Arbogabygdens församling planerar att 

uppmärksamma detta med ett Franciskusjubileum 2026. 

Församlingen önskar att firandet inte bara blir ett inomkyrkligt 

firande utan hela Arbogas jubileum. 

Arboga har idag inget aktivt vänortsarbete. Tidigare utbyte med de 

nordiska länderna har upphört. Syddjurs kommun (Ebeltoft) och 

Hollola kommun meddelade att man önskar avsluta vänortsarbetet 

och därefter beslutade kommunstyrelsen den 3 december 2007, § 197 

att vänortsarbetet upphör i nuvarande form. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att ett Franciskusjubileum 2026 

i Arboga har stor betydelse för besöksnäringen och för Arbogaborna. 

Genom näringsliv & turism kommer förvaltningen att samverka med 

kyrka och näringsliv för att medverka till genomförandet av 
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Franciskusjubileet, med bland annat marknadsföring och 

upprättande av ny vandringsled. 

Att ta upp kontakterna med och undersöka möjligheterna till att 

starta formellt vänortsutbyte med Assisi är däremot inte aktuellt 

eftersom personella och ekonomiska resurser saknas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta. 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom vänortsarbetet är pausat 

och det är inte aktuellt att återuppta arbetet. 

2. Ett Franciskusjubileum har stor betydelse för besöksnäringen 

och för Arbogaborna och samverkan kommer att ske med 

kyrka och näringsliv för att medverka till genomförandet av 

Franciskusjubileet. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Vid ställd propositionsordning på Sara Axelsson Gustafssons (S) 

bifallsyrkande mot Dan Avdic Karlssons (V) avslagsyrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (30) 
Sammanträdesdatum  

2021-09-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 KS 416/2020-101 

Svar på motion om att digitala möten är här för att 
stanna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att övervägande delen av motionens 

avsikter har genomförts. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har kommit in med en motion till 

kommunfullmäktige den 22 oktober 2020, § 144, om digitala möten 

och hur pågående Coronapandemi har lärt oss hur användbar den 

digitala tekniken är men att kommunen behöver göra investeringar 

som möjliggör att den digitala tekniken kan användas fullt ut. 

Motionären yrkar därför  

• att Arboga kommun gör en sammanställning av vilken 

hårdvara som behövs för digitala möten och presentationer i 

kommunens möteslokaler. 

• att Arboga kommun tar fram ett förslag på utbildningspaket 

för systemen. 

• att Arboga kommun ser över regelverket för digitala möten så 

att även ledamöter över länk kan delta i debatten och 

beslutsprocessen. 

• att Arboga kommuns förtroendevalda utrustas med "plattor" 

som innehåller mobilt bredband. 

• att en sammanställd kostnadskalkyl och tidsplan presenteras 

till kommunfullmäktige skyndsamt. 

I december 2020 påbörjade kommunstyrelseförvaltningen en översyn 

över hur politiska sammanträden i Arboga skulle kunna genomföras 

digitalt. Arbetet inleddes med att undersöka hur andra kommuner 

har genomfört digitala sammanträden samt genom att följa Sveriges 

Kommuner och Regioners råd och rekommendationer. Kontakt 

upprättades med IT-avdelningen för att säkra de tekniska 

aspekterna. En nära samverkan inleddes med kommunfullmäktiges 
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ordförande och en lokal instruktion för digitala sammanträden i 

Arboga togs fram. 

Kommunstyrelsesalen utrustades med ett konferenssystem och 

headsets införskaffades för att lånas ut till de ledamöter som har 

behövt. Utöver den egna instruktionen som togs fram har även 

utbildningsfilmer för Teams spridits till de förtroendevalda som 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har tagit fram. 

Övningssammanträden med kommunfullmäktige har genomförts 

vid sammanlagt tre tillfällen under vintern/våren 2021. 

Sedan tidigare har samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige 

och nämnder varsin läsplatta. Däremot har kommunen enbart 

tillhandahållit mobilt abonnemang till de förtroendevalda som har 

haft behov. Som en konsekvens av att sammanträdena genomförts 

digitalt och kraven på god nätverksanslutning höjts, har det hos ett 

fåtal förtroendevalda uppstått behov av mobilt abonnemang, vilket 

förvaltningen då har tillgodosett. 

Kommunfullmäktige genomförde sitt första digitala möte den 11 

mars 2021. Utöver kommunfullmäktige har även kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt övriga nämnder, helt eller 

delvis genomfört sammanträden digitalt. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021, § 141 att så länge 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete gäller 

så ska med anledning av coronaviruset, covid-19 digitala 

sammanträden förordas och genomföras med samtliga ledamöter 

och ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 107 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade 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 

sammanträde den 14 oktober finns det tre motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes varav en planeras att besvaras 

på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 108 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007, § 133, har 

den som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka 

ärenden (medborgarförslag) hos kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska 

medborgarförslag 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 handlägga ärendet. 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 medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 14 oktober finns det fyra medborgarförslag som 

inte kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes varav 

ett planeras att besvaras på samma sammanträde. 

Då medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för 

besvarande, återrapporteras svaret till kommunfullmäktige. 

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

Redovisning av synpunkter för Kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma rutiner för hantering 

av synpunkter och klagomål.  

Rutinerna gäller från 1 februari 2012 och innebär att synpunkter 

redovisas halvårsvis.  

Till kommunstyrelseförvaltningen har 10 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 januari till och med 30 juni 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 110 KS 120/2020-106 

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av 
Coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för information 

2. Kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2021 

genomförs fysiskt i kommunfullmäktigesalen. 

Sammanfattning 

Kanslichef lämnar en lägesrapport om kommunens arbete med 

anledning av coronapandemin. 

Flera av Folkhälsomyndighetens rekommendationer upphör i slutet 

av september, bland annat rekommendationerna om att arbeta 

hemifrån och begränsat antal deltagare vid sammankomster. 

Arbete med framtagande av rutin för successiv återgång till arbete 

på plats pågår. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 28 

september ska genomföras fysiskt i kommunfullmäktigesalen, 

Rådhuset. 

Samtliga ledamöter bifaller ordförandens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 111 KS 371/2021-045 

Ökning av aktiekapital och lån till Rådhuset i Arboga 
AB  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Aktiekapitalet för Arboga Kommunalteknik AB ökas genom 

utgivande av 50 000 aktier med ett kvotvärde om  1 krona. 

Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Totalt ska 50 000 

kronor i aktiekapital samt en överkurs om 950 000 kr betalas. 

Aktiekapitalet efter ökningen kommer att vara 100 000 kronor 

samt att bolaget får en överkursfond om 950 000 kronor.  

2. Aktiekapitalet för Arboga Vatten och Avlopp AB ökas genom 

utgivande av 50 000 aktier med ett kvotvärde om 1 krona. 

Teckningskursen per aktie är 60 kronor. Totalt ska 50 000 

kronor i aktiekapital samt en överkurs om  2 950 000 kronor 

betalas. Aktiekapitalet efter ökningen kommer att vara 100 000 

kronor samt att bolaget får en överkursfond om 2 950 000 

kronor.  

3. Moderbolaget Rådhuset i Arboga AB finansierar ovanstående 

emissioner med ett reverslån från Arboga kommun om 4 000 

000 kronor. Lånet är amorterings- och räntefritt och ingen 

borgensavgift utgår för lånet. 

Sammanfattning 

Under hösten 2019 bildade Arboga kommun två helägda bolag, 

Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Verksamheten i bolagen startade 2020-01-01. Aktiekapitalet i bolagen 

uppgår till vardera 50 000 kronor. Då nivåerna på aktiekapitalen är 

låga behövdes en så kallad kapitaltäckningsgaranti för att bolagen 

inte ska behöva upprätta kontrollbalansräkning om hälften av det 

egna kapitalet är förbrukat. Kapitaltäckningsgarantin innebär att 

kommunen garanterar att det egna kapitalet vid varje tillfälle uppgår 

till minst det registrerade aktiekapitalet, 50 000 kronor. Detta beslut 

fattades av kommunfullmäktige i januari 2020 och gällde till och med 

2020-12-31. 
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Under början av år 2021 genomfördes en koncernombildning vilket 

innebär att Arboga Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och 

Avlopp AB är dotterbolag till moderbolaget Rådhuset i Arboga AB.  

Bolagen Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB) och Arboga Vatten 

och Avlopp AB (AVAAB) behöver öka aktiekapitalet/egna kapitalet 

för att kunna klara fluktuationer i resultat mellan åren. Särskilt 

AVAAB som inte kan generera något resultat. Bolagen har väldigt 

olika förutsättningar vid bedömningen av storlek på det egna 

kapitalet. 

Förslaget är att öka bolagens egna kapital genom en nyemission till 

överkurs. Fördelen med att göra en emission till överkurs, jämfört 

med en emission till kvotvärde, är att det inte krävs en 

bolagsordningsändring då aktiekapitalökningen ryms inom angiven 

ram samt att det ger möjlighet att hantera större underskott. 

Exempelvis så skulle en emission på 1 miljon kronor till kvotvärde 

innebära att bolaget kan hantera ett underskott på 500 tusen kronor 

innan det krävs ett tillskott, medan en emission om 1 miljon kronor 

till överkurs om 950 tusen kronor skulle innebära att bolaget kan tåla 

ett underskott om 975 tusen kronor innan tillskott. 

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB)  

AVAAB bedriver en monopolverksamhet som inte påverkas av 

marknad utan budgeteras och taxebestäms utifrån 

driftkostnadsutveckling, räntenivåer, underhållsbehov med mera. 

Det som kan påverka resultatet är oförutsedda kostnadsökningar, 

reparationer eller nya lagkrav. Bolaget ska följa Lagen (2006:412) om 

allmänna vattenbestämmelser. Detta innebär att taxan som bolaget 

har att ta ut av abonnenterna måste motsvaras av nödvändiga 

kostnader i verksamheten. Överskott som inte motsvaras av nöd-

vändiga kostnader är att se som ett överuttag och därmed en skuld 

till abonnenterna. Som följd av detta så kan inte bolaget bygga eget 

kapital och blir då sårbara mot svängningar i resultat, särskilt 

underskott. 

Soliditetsnivå för VA-verksamhet i bolagsform är lite speciellt. 

Verksamheten kan inte göra vinst och därmed inte konsolidera sig 

och vid ett underuttag så kan man inte redovisa en fordran, utan det 
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blir en förlust i redovisningen. Detta gör att det egna kapitalet måste 

vara tillräckligt stort för att klara en viss avvikelse från budgeterad 

nivå. Hur stor avvikelse kan förväntas? Om avvikelsen är 10 procent 

av verksamhetens omsättning så är den 3 miljoner kronor. 

Motsvarande avvikelse med 5 och 15 procent är 1,5 respektive 5 

miljoner kronor.   

Förslag från Rådhuset AB är att aktiekapitalet sätts till 3 miljoner 

kronor. 

Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB) 

AKTAB har nästan inga anläggningstillgångar, utan består av 

personalrelaterade tillgångar och skulder. Bolaget utför tjänster till 

de kommunala verksamheterna. Risk för att inte få betalt eller att 

göra förlust i verksamheten är liten. Bolaget har även möjlighet att 

balansera årliga vinster och bygga upp ett eget kapital. 

Soliditetsnivå för ett personalintensivt driftbolag, utan stora 

tillgångsvärden, beror normalt på många olika variabler. I ett 

kommunägt driftsbolag, med ej konkurrensutsatta uppdrag, så är 

soliditetsbehovet lågt. Det är svårt att komma på någon form av 

situation som kan kräva stort eget kapital. Bedömningen är att 5 

procent på balansomslutningen, det vill säga 1 miljon kronor, räcker 

som aktiekapital. Med detta så finns en tillräcklig marginal att klara 

eventuella förluster i verksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 


