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§ 112  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 113 KS 390/2021-008 

Arbetsmiljö- och hälsopolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arbetsmiljö- och hälsopolicyn antas och ersätter 

Medarbetarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-09-29, 

§ 150, Dnr 281/2016. 

Sammanfattning 

Arboga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en 

trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö. Kommunens 

arbetsmiljöarbete ska bidra till ett hållbart arbetsliv och stärka 

kommunens uppdrag som servicegivare.  

Arboga kommuns Arbetsmiljö- och hälsopolicy ska visa den riktning 

och de mål kommunen har för sitt arbetsmiljöarbete.  

Arbetsmiljö- och hälsopolicyn ersätter nuvarande medarbetarpolicy 

som är tillika arbetsmiljöpolicy. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 114 KS 211/2021-026 

Förändrat friskvårdserbjudande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 

Sammanfattning 

Friskvård är en del av kommunens hälsofrämjande insatser. Syftet 

med friskvård är att behålla och utveckla fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, det vill säga att medarbetarna ska må bra både på 

jobbet och på fritiden. Friskvårdsarbetet ses som en naturlig del av 

arbetsmiljöarbetet. Varje individ har ett eget ansvar för sin hälsa.  

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-17, att friskvårdstimmen kan 

bytas ut mot bidrag till annan friskvårdande aktivitet.   

Då det är många som inte kan nyttja friskvårdstimmen föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen en förändring i kommunens 

erbjudande kring friskvård. Friskvårdstimmen tas bort och i stället 

uppmuntras medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunens friskvårdserbjudande förändras från och med 1 

januari 2022 till att enbart omfatta friskvårdsbidrag. 

2. Beloppet för friskvårdsbidrag höjs till 2 000 kr per år. 

Finansiering sker inom respektive nämnds eller bolags 

ordinarie ekonomiska ram.  

Yrkande 

Ordföranden Jonna Lindman (M) yrkar att arbetsutskottet ska 

överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på ordförandens förslag om att arbetsutskottet 

ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 
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beslut mot förvaltningens förslag, finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 115 KS 391/2021-008 

Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 

Sammanfattning 

Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete gäller för 

samtliga medarbetare i Arboga kommun.  

I arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

finns det regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och riktlinjer för 

hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka 

risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns också regler 

om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att komma till rätta med 

riskerna i arbetet.  

Utöver detta ska arbetsgivaren ha mål och tydliga strategier för 

arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

För att leva upp till detta arbetar kommunen aktivt för ett hållbart 

medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö där alla människor 

trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete. Vi främjar hälsa och 

eftersträvar att alla medarbetare har en balans mellan arbete och 

fritid. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att medarbetare 

upplever arbetsglädje, inflytande och delaktighet, motivation och 

meningsfullhet, ett inkluderande ledarskap som bygger på 

förtroendefulla relationer och tydlighet i struktur, mål och 

arbetsinnehåll, samt en hög frisknärvaro. 

Riktlinjen beskriver kommunens mål med den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Riktlinjen beskriver också kommunens 

hantering av arbetsskadeanmälningar och tillbud, hälsoinspiratörer, 

friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid, riskbruk och skadligt bruk, hot och 

våld samt bidrag till vårdsko eller arbetssko. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete antas. 

Yrkande 

Ordföranden Jonna Lindman (M) yrkar att arbetsutskottet ska 

överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på ordförandens förslag om att arbetsutskottet 

ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 

beslut mot förvaltningens förslag, finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget förslag till beslut. 

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

Uppdrag - utreda kostnader och möjligheten att öka 
bidraget för så kallad vårdsko till viss personal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Uppdraget förklaras avslutat med hänvisning till att riktlinjer 

för så kallad vårdsko finns inarbetade i Riktlinjer för 

arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18, § 87, att återremittera en 

utredning om att ta fram förslag på en ny riktlinje för arbetsskor där 

det framgår vilka personalkategorier som ska omfattas och inom 

vilka verksamheter som ersättning ska kunna utbetalas.  

Utgångspunkten för den nya riktlinjen ska ta fasta på det beslut om 

vårdsko som personalutskottet beslutade om den 4 september 2006. I 

förslaget ska även nytt förslag till ersättningsnivå framgå. 

Riktlinjer för bidrag till vårdsko eller arbetssko finns numera 

inarbetade i Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 117 KS 483/2020-011 

Förstudie av möjlig omvandling av Sturevallens 
område 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för området Sturevallen.  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans 

med KFIA och andra berörda undersöka flytten av 

idrottsanläggningarna från Sturevallen till annan lämplig 

plats.  

Reservation 

Anders Cargerman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

eget yrkande. 

Deltar inte i beslutet 

Andreas Silversten (S) och Sara Axelsson Gustafsson (S) deltar inte i 

beslutet. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsenheten fick den 19 januari 2021 i uppdrag av 

Kommunstyrelsen att genomföra en förstudie om möjlig omvandling 

av Sturevallens område. Syftet med förstudien är att ge svar på 

frågor om behov, möjligheter, inskränkningar, alternativ för 

pågående verksamhet och metoder för genomförande.  

Förstudien har undersökt områdets förutsättningar utifrån 

riskpåverkan, buller och eventuella miljöföroreningar. Det har 

genomförts en lokaliseringsanalys för att se vad det finns för 

möjligheter att omlokalisera den idrottsverksamhet som finns på 

Sturevallen i dagsläget. Det har också genomförts en trendanalys för 

att undersöka nuläget av utbud i Arbogas stadskärna och vilka 

behov som finns utifrån hur utvecklingen ser ut i orter som kan 

jämföras med Arboga.  
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Slutsatsen är att området för Sturevallen är lämpligt för en 

exploatering utifrån de förutsättningar som undersökts inom ramen 

för förstudien. Området är centralt beläget och har goda möjligheter 

att komplettera stadskärnan med bostäder, verksamheter och 

allmänna ytor.  

Förstudien ligger till god grund som underlag för detaljplanering 

men ytterligare utredningar och analyser bedöms nödvändiga för att 

kunna färdigställa en detaljplan. Till exempel dagvattenutredning.  

Planläggning bedöms ske i standardförfarande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för området Sturevallen.  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans 

med KFIA och andra berörda undersöka flytten av 

idrottsanläggningarna från Sturevallen till annan lämplig 

plats.  

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 

tillägget att ärendet kompletteras med exploateringskalkyl. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Anders 

Cargermans (L) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med 

tillägg, finner ordföranden att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet 

och beslutar enligt förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 118 KS 405/2021-644 

Uppdrag - förstudie inför nybyggnation av förskola i 
Götlunda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att genomföra 

en förstudie inför nybyggnation av en förskola i Götlunda. 

Sammanfattning 

Fasanens förskola i Götlunda bedrivs idag i moduler. Bygglovet för 

modulerna är tillfälligt och löper ut den 15 december 2026. 

Prognosen för antalet barn i Götlunda visar att det fortsatt finns 

behov av en förskola varför en förstudie behöver initieras för att en 

ny förskola ska kunna vara klar senast december 2026. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-09-22, § 62, föreslå 

kommunstyrelsen att beställa en förstudie för byggnation av förskola 

i Götlunda. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att tidplan är enligt 

strategisk lokalförsörjningsplan för projektet och investering samt 

hyrespåverkan är enligt plan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 119 KS 432/2021-003 

Förslag till intern kontroll plan 2022 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstrateg presenterar förslag på kontrollpunkter för 2022 och 

ledamöterna genomför riskbedömning. Ärendet återkommer för 

beslut på kommunstyrelsens sammanträde. 

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

Revidering av  Strategisk och ekonomisk plan 2022-
2024, Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige fördelar 903 122 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2–10.3 i dokumentet Strategisk och 

ekonomisk plan 2022–2024.  

2. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i dokumentet 

Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024, med ett budgeterat 

överskott motsvarande 1 procent av skatter och kommunal-

ekonomisk utjämning. 

3. Dokument Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024 i övrigt 

antas. 

Sammanfattning 

De politiska partierna inlämnade i juni 2021 sina förslag till 

Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024. Kommunstyrelsen 

beslutade om planen i juni och kommunfullmäktige under augusti. 

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs en 

värdering av de ekonomiska förutsättningarna.  

Följande förutsättningar har förändrats: 

• Skatter och bidrag 

• Budgetproposition 

• Pensionsprognos 

• Förändring av arbetsgivaravgift 

• Nulägesanalys 

• Hyrespott 

• Övriga förändrade ekonomiska förutsättningar 

Med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar lämnar 

den politiska majoriteten (P7) förslag till förändringar i resultat-

budget och de ekonomiska ramarna. Årets resultat ska uppgå till       
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1 procent av skatter och bidrag. Eftersom skatter och bidrag ökar i 

jämförelse med KF augusti så ökar också årets resultat. 

Skatter och bidrag/budgetproposition 

Sveriges Kommuner och Regioner presenterade den 30 september 

uppdaterade prognoser avseende budgetförutsättningar för 2022–

2024 inklusive regeringens budgetproposition. Jämfört med kom-

munfullmäktiges beslut i september så innebär prognosen ökade 

intäkter på totalt 8 359 tkr år 2022, 12 892 tkr för år 2023 och med 18 

371 tkr år 2024. Den huvudsakliga orsaken till förändringen är ökade 

skatteintäkter med anledning av konjunkturåterhämtning och ökade 

statsbidrag till kommunerna i budgetpropositionen. 

Pensionsprognos/omställningsfond/sänkt PO 

Senaste pensionsprognosen tillsammans med sociala avgifter för 

omställningsfonden samt lägre arbetsgivaravgifter innebär totalt 

ökade kostnader med 717 tkr år 2022, 2 276 tkr år 2023 och 1 576 tkr 

år 2024. Den lägre arbetsgivaravgiften innebär lägre kostnader för 

nämnderna och motsvarande lägre ekonomisk ram. 

Nulägesanalys 

I resursfördelningsmodellen ska verksamheter anpassa sin netto-

kostnad mot Arbogas kommuns referenskostnad. Detta gäller verk-

samhetsområdena äldreomsorg, individ och familjeomsorg, LSS, 

förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Alla kommuner 

har rapporterat in 2020 års Räkenskapssammandrag och referens-

kostnad per kommun och verksamhet är nu framräknad för 2020. 

Revidering av ramarna ska ske utifrån senaste framtagna referens-

kostnad. Detta innebär att socialnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden ska få förändrade ramar för de kommande åren. En an-

passning ska ske inom en tidperiod om fem år. Socialnämndens 

förändring av nettokostnadsavvikelsen ska ge ökade ramar med        

1 440 tkr per år 2022 – 2024 och barn- och utbildningsnämndens 

förändring av nettokostnadsavvikelsen ska ge minskade ramar med 

480 tkr per år 2022 - 2024.   
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Hyresökningar  

För av kommunfullmäktige beslutade nya verksamhetslokaler kom-

penseras nämnderna från en central hyrespott. Om fastställd hyra av 

de färdigställda verksamhetslokalerna skiljer sig mot preliminära 

belopp sker justering av de ekonomiska ramarna. Det sker också 

justering av avgående hyror. Jämfört med KF augusti får social-

nämnden ökad ram med 2 093 tkr och barn- och utbildnings-

nämnden ökad ram med 420 tkr.    

Löneöversyn 2021 

Löneöversynen under år 2021 resulterade i kostnader som översteg 

det budgeterade vilket även får påverkan på ramarna kommande år.  

Ökade pott för löneökningar och hyresökningar 

I Sveriges Kommuner och Regioner senaste cirkulär avseende 

budgetförutsättningar så är prognosen högre för löneökningar än 

som var fallet när KF beslutade om SEP i augusti. Hyrorna för 

verksamhetslokalerna baseras på ett index mellan oktober och 

oktober. Prognosen för indexet innebär högre hyresökningar än vad 

prognosen var i KF augusti.  I resultaträkningens poster under 

finansförvaltningen tas hänsyn till dessa ökningar. Prisökningarna 

enligt SKR:s cirkulär är något högre jämfört med tidigare. Ingen 

förändring genomförs i SEP med anledning av denna förändrade 

prognos.  

 Kommunstyrelsen oförutsett samt behov av effektivisering 

Totalt innebär de förändrade ekonomiska förutsättningarna ett bättre 

resultat år 2022 och skillnaden, 791 tkr, tillförs kommunstyrelsens 

medel för oförutsett. För år 2023 minskar behovet av 

effektiviseringar med 2 500 tkr och för år 2024 med 8 336 tkr. 

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

Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsens Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024 

godkänns. 

2. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige den 25 november 

beslutar om Reviderad Strategisk ekonomisk plan 2022 - 2024 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-

organ. 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, omvärlds-

bevakning, utvecklingsarbete, lokalfrågor, näringslivs- och turist-

verksamhet, kommunikation, marknadsföring, samhällsplanering, 

samt kontakter med externa myndigheter och organisationer. 

Pandemin har fortsatt satt sin prägel på i stort sett alla verksamheter 

i kommunsektorn. Kommuner och regioner har därmed stått inför 

hårda påfrestningar. Det gäller fortfarande att säkra kvalitet och 

uthållighet i den pågående pandemin. Arboga kommun står nu inför 

en situation där två saker behöver ske samtidigt. För det första 

behövs åtgärder för att kortsiktigt klara covid-19 och för det andra 

krävs insatser för att bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet. I detta 

finns en pedagogisk utmaning. Arboga, liksom de flesta andra 

kommuner, befinner sig i samma situation med ett gott ekonomiskt 

resultat år 2020 - 2021 men med ekonomisk mer ansträngd situation 

på sikt. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster. Befolknings-

förändringen är en av de stora utmaningarna, utvecklingen som 

pågår fortsätter de kommande åren.  
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Arbetet med översikts- och boendeplanering, befolkningsprognoser 

och lokal-försörjningsplanering är viktiga redskap för de utmaningar 

som befolknings-förändringar ger. Viktigt i nuläge och framtid för 

styrelsen är också kommunikation, medborgardialog, samverkan, 

kompetensförsörjning, digitalisering, resursfördelning, beslutsstöd, 

besöksnäring, näringslivsfrågor och tillgång till markområden. 

Inom de tre strategiska områdena finns sju kommunövergripande 

mål och 18 mätningar. Dessa mål och mätningar ska tillsammans 

bidra till att visionen uppnås. Utifrån de kommunövergripande 

målen har styrelsen mål och mätningar inom sina verksamhets-

områden. 

Kommunstyrelsen (inklusive kommunfullmäktige och överförmyn-

daren) har fått en ram år 2022 uppgående till 129 318 tkr. Styrelsen 

har fått en uppräkning med 3 000 tkr i politisk prioritering fördelat 

på +1 500 tkr Västra Mälardalens kommunalförbund och +1 500 tkr 

kommunstyrelseförvaltningen. En omfördelning inom styrelsens ram 

har skett genom att justera anslagen för kollektivtrafik och bostads-

anpassningsbidrag, för att kunna stärka arbetet avseende 

digitalisering och miljö-/hållbarhetsarbete.  

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar för investerings-

områden till kommunstyrelsen. Dessa finns sedan i specificerade i 

investeringsprojekt uppgående till 51 200 tkr för år 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 122 KS 336/2020-048 

Kommunal borgen för Hjälmarens vattenförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommun-

fullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 

Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett 

högsta belopp (limit) om 4 428 000 kronor. Limiten ska 

beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- 

och borgenshandlingar och Arboga kommuns andelstal.  

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 3 

juni 2021 §66 om borgenstecknande för Hjälmarens 

vattenförbund. 

Sammanfattning 

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att 

reglera Hjälmaren i enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. 

Förbundet bildades i enlighet med lagen om vattenförbund 

(1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som 

visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har 

mindre åtgärder genomförts men nu är det dags att renovera 

dammluckor och täta dammarna. Projektet är uppdelat i två delar, 

först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora. 

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att 

planera för och genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av 

dammen, uppdelad på två etapper. Förslaget presenterades på 

förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I augusti 

2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar under-

hållsarbete på den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit 

upptagen i Kommuninvest med kommunal borgen som beviljats av 

samtliga medlemskommuner. Arboga kommunfullmäktige 

beslutade den 3 juni 2021 om borgen för 1 188 000 kronor. 

I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprick-

bildning i berggrunden under de gamla gåtarna (under damm-

luckorna) vilket starkt bidrar till minskad dammsäkerhet. Då risken 
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är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden under 

den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av 

den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen 

i Hjälmarens vattenförbund har beslutat att gå vidare med 

renoveringen och ansöka om kommunal borgen för denna etapp.  

 

Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen besiktas och 

eventuella åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och 

dammens täthet. Den stora dammen blir efter underhållsarbetet en 

modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet planeras 

till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och 

underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 

beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.  

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades 

vid bildandet av förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat 

till regleringsuppdraget fördelas enligt dessa andelstal och debiteras 

ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget som 

beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt 

regleringsansvaret är:  

Andelstal för regleringsansvar 

• Örebro  30,5 % 

• Eskilstuna 14,5 % 

• Arboga  6,5 % 

• Vingåker 4,5 % 

• Katrineholm 4,0 % 

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänknings-

jordar, Strömfallet AB, Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. 

Det är de kommunala medlemmarna som går i borgen för hela 

beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en 

interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens 

vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning för reglering). 

Interkommunal fördelning 

• Örebro  50,8 %  

• Eskilstuna  24,2 % 
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• Arboga  10,8 % 

• Vingåker  7,5 % 

• Katrineholm  6,7 % 

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna 

för lilla dammen har meddelat att de kan erbjuda den kredit som 

behövs under förutsättning att kommunerna som är medlemmar i 

Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal borgen för 

skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en 

ansökan om kommunal borgen även för etapp 2. 

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal 

borgen för respektive kommuns andel av krediten avseende 

renovering den större dammen.  

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser 

för renovering av stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska 

adderas med den tidigare givna krediten om 11 miljoner kronor. Den 

samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala med-

lemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Arboga 

kommuns del ytterligare 3 240 000 kronor utifrån ett interkommunalt 

andelstal om 10,8 procent, totalt 4 428 000 kronor. Resterande låne-

förpliktelse om totalt 36 572 000 kronor fördelas mellan Örebro, 

Eskilstuna, Katrineholm och Vingåkers kommuner enligt respektive 

interkommunala andelstal.  

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i 

form av borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke 

konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt driftbidrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 123 KS 387/2021-020 

Pris för personalkost 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Pris för personalkost för år 2022 fastställs till 

frukost/mellanmål 16 kronor,                                                   

lunch inom skolan och förskolan 68 kronor,                     

middag utan dessert inom vård- och omsorg 68 kronor, 

middag med dessert inom vård- och omsorg 71 kronor samt 

kvällsmat inom vård- och omsorg 58 kronor. 

Sammanfattning 

Underlag från kostenheten gällande pris för personalkost år 2021 har 

inkommit. 

Kalkylen inkluderar samtliga kostnader såsom livsmedel, personal, 

inventarier och hyra. Vid beräkningen har hänsyn till Skatteverkets 

regler tagits. I kommunens organisation finns stordriftsfördelar som 

ger ett lägre pris än Skatteverkets schablonvärde. Skatteverkets 

schablonvärde för fri frukost är 50 kr och lunch/middag är 100 kr för 

2021.  

Kostchefen lämnar följande förslag till pris för personalkost för år 

2022 (= 2021 års pris): 

• Frukost/mellanmål inom förskola/skolan, 16 kr (15 kr). 

• Lunch inom förskolan/skolan 68 kronor (66 kr). 

• Middag utan dessert inom vård- och omsorg, 68 kronor (66). 

• Middag med dessert inom vård- och omsorg, 71 kronor (69). 

• Kvällsmat inom vård- och omsorg, 58 kronor (56 kr). 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 124 KS 394/2021-041 

Tillsynstaxor 2022, Räddningstjänsten Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Räddningstjänsten Mälardalens förslag till revidering av taxor 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med förslag till 

reviderad taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 

tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 125 KS 373/2021-346 

Taxa för tomtkö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxa för att stå i tomtkön uppgår till 300 kronor per år från 

och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

I november 2019 började Arboga Kommun med en tomtkö. Genom 

att ha en tomtkö kan en rättvisare fördelning ske när Arboga släpper 

nya tomter. Det finns ett stort intresse över att bygga i egen regi i 

Arboga och tomtkön har sedan starten ökat till cirka 100 personer. 

Att i nuläget anmäla sig till tomtkön innebär ingen kostnad. Genom 

att lägga en skälig avgift vid anmälan och årsvis, ges en förhoppning 

att de sökande är allvarliga med sin anmälan till tomtkön. Den 

köande ska betala avgiften på eget bevåg. Det vill säga, ingen faktura 

går ut till den sökande. Information om hanteringen kommer att 

finnas på Arboga kommuns hemsida. Vid utebliven eller sen 

inbetalning mister den köande sin plats i kön. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 126 KS 382/2021-041 

VA-taxa 2022 tillsvidare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga Vatten och Avlopp AB:s förslag till reviderad VA-taxa 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2022. 

Revideringen innebär en höjning av brukningstaxans avgifter 

med 11 procent och en höjning av avgiften för uttag av 

renvatten från vattenkiosker med 25 procent. 

Sammanfattning 

Det genomfördes en sänkning av brukningsavgifterna 2019 med 15 

procent. Sänkningen genomfördes för att kostnaderna hade minskat i 

ett antal år främst på grund av lägre räntor. Arboga Vatten och 

Avlopp AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 

att brukningsavgifterna behöver öka för att täcka ökade avskriv-

ningskostnader och framtida investeringar.  

Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår att brukningstaxans fasta och 

rörliga del höjs med 11 procent. Denna höjning innebär att årskost-

naderna för Typhus A ökar från 6 565 kr år 2021 till 7 270,25 kr år 

2022 (705,25 kr/år). För uttag av renvatten från vattenkiosker 

debiteras 20 kr/m3 (25 kr/m3 inkl. moms) vilket innebär en ökning 

med 25 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 127 KS 402/2021-041 

Taxa för bygglov, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

bygglov godkänns och gäller från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för bygglov. 

Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför index-

justering sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnads-

ökningar på 2,0 procent som förbundet har för sin verksamhet i 

enlighet med den Strategiska ekonomiska planen 2022-2024 behöver 

bygglovtaxans justeringsfaktor (N) höjas från 1,1 till 1,11 och tim-

avgiften höjas från 995 kronor till 1 015 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 128 KS 400/2021-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 
revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns och 

gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m m enligt miljöbalken 2 kap) 

Under avsnittet Prövning – Avlopp har avgiften höjts med en timme 

för punkt 2, 6, 7, och 8. Ändringen görs för att bättre motsvara den 

faktiska handläggningstiden. 

Under avsnittet Tillsyn – Enskilt avlopp, har tillsyn för Avlopps-

anordning Gul tagits bort då det ej är aktuellt längre. Avlopps-

anordning med platsbesök och Avloppsanordning utan platsbesök 

har lagts till då förenklat och förändrat arbetssätt kunnat införas 

genom ny e-tjänst. Handläggningstid för förbud och förbud med vite 

har ändrats till fast handläggningstid. Ändringen görs för att för-

enkla handläggningsprocessen. 

Under avsnittet Anmälan – Värmepumpar har den fasta handlägg-

ningstiden för berg- och ytjordvärmepump samt övriga anläggningar 

ändrats från tre till två timmar. Ändringen görs för att bättre mot-

svara den faktiska handläggningstiden. 

Under avsnittet Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap, anmälan, har 

38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändrats 

från att omfatta anmälan vid ”hygienisk behandling som innebär 

riska för blodsmitta” till ”hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta eller annan smitta”. 
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För att taxan ska motsvara de kostnadsökning på 2,0 procent som 

förbundet har för sin verksamhet i enlighet med Strategisk och 

ekonomisk plan 2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 

kronor till 1 080 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 129 KS 401/2021-041 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foderlag-
stiftningen, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foder-

lagstiftningen. 

Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017/625 började gälla 

i december 2019 och i april 2021 gjordes anpassningar av svenska 

lagar och förordningar har SKR uppdaterat underlagen för kom-

munernas taxesättning inom livsmedelskontrollen. Nya lagar gäl-

lande skyddade beteckningar och ekologisk produktion har införts. 

Andra nyheter är möjlighet till en ökad avgiftsfinansiering för 

utredningar av klagomål och RASFF (Systemet för snabb varning om 

livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors 

hälsa). Andra kontrollinsatser som införts är möjlighet att avgifts-

finansiera inköp under dold identitet. 

Ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen har införts där 

obligatoriska efterhandsdebitering gäller från tidigast år 2022. Det 

innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter 

genomförda kontrollbesök i stället för i början av varje kalenderår. På 

detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och 

betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att 

kontrollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring gäller för 

kontrollen av animaliska biprodukter. 

Ny taxa är anpassad till de förändringar som har gjorts och SKR:s 

nya underlag med mindre lokala avvikelser. Övergång till efter-

handsdebitering införs 2022. 
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För att taxan ska motsvarade kostnadsökningar på 2,0 procent som 

förbundet har för sin verksamhet i enlighet med Strategisk och 

ekonomisk plan 2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 130 

kronor till 1 160 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 130 KS 399/2021-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 
produkter, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter och 

gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 

produkter. 

Under avsnitten Avgiftens erläggande har texten förtydligats med att 

avgift för prövning ska betalas i förskott av sökande. 

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 procent som 

förbundet har för sin verksamhet i enlighet med Strategisk och 

ekonomisk plan 2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 

kronor till 1 080 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 131 KS 409/2021-041 

Taxa och regler för vård och omsorg 2022, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa och regler för vård och omsorg antas och 

börjar att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september 2021 föreslagit 

revidering av taxa och regler för vård och omsorg. 

Omkostnadsavgift 

När det gäller taxa för omkostnadsavgiften för Hällbacken och 

Strömsborg så föreslås den att tas bort. Hällbacken kommer att 

läggas ner och då återstår endast Strömsborg som har den avgiften. 

Vid kommunens övriga särskilda boenden så får de boende själva 

betala för förbrukningsmaterial och tvätt av sänglinne. 

Avgift för trygghetslarmsanvändning i ordinärt boende 

Det finns en taxa för ”Utryckning på larm” som också föreslås att tas 

bort. I dagsläget så stödjer inte vårt verksamhetssystem den 

debiteringen. 

Taxa för omhändertagande av avlidna 

När det gäller taxan för omhändertagande av avlidna så har Fonus 

inte höjt sin avgift för 2022. När det gäller Styrud så ändrar de sin 

taxa till vardagar 2 200 kronor samt helgdagar till 2 500 kronor vilket 

innebär en minskning av avgiften. 

Egenavgift HVB-placering 

Egenavgiften för HVB-placering flyttas till verksamheten för funk-

tionsvariationers taxa med anledning av att de ansvarar för social-

psykiatrin. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 2 procent. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 132 KS 407/2021-041 

Taxa för individ- och familjeomsorg 2022, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för individ- och familjeomsorgen antas och 

börjar att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september föreslagit revidering av 

taxa för individ- och familjeomsorg. 

När det gäller taxan för egenavgift vid vuxenplacering så görs ett 

förtydligande att det avser vård eller behandling i ett hem för vård 

och boende eller i ett familjehem där placeringen är med anledning 

av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel. 

Den egenavgiften är fastställd i Socialtjänstförordningen (2001:937)   

6 kap. 1 § till högst 80 kronor per dag. 

En ny egenavgift föreslås gällande stödboende och skyddat boende: 

Vuxen 187 kronor/dygn, Medboende barn 60 kronor/dygn. 

Taxan för jourbostad höjs med mer än index. Höjningen kopplas till 

bostadsmarknadens hyreskostnader. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 2 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 133 KS 408/2021-041 

Taxa för verksamheten för funktionsvariationer och 
socialpsykiatri, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för verksamheten för funktionsvariationer och 

socialpsykiatri antas och börjar att gälla från och med         

2022-01-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september 2021 föreslagit 

revidering av taxa för funktionsvariationer och socialpsykiatri. 

Nuvarande taxa lyder: Personer som är berättigade till plats i särskilt 

boende men placeras i HVB eller familjehem ska det alltid göras en 

individuell bedömning om personen ska betala omsorgsavgift samt 

för kost och logi under placeringen. Annars görs bedömningen om 

personen har utrymme för att betala egenavgift. 

Den nuvarande egenavgiften är 100 kronor per dygn och har inte 

ändrats sedan 2014. För att anpassa egenavgiften till aktuellt kost-

nadsläge föreslås en avgift vid placering i HVB eller familjehem till 

högst 198,50 kr/dag. Beloppen är avstämda med taxor i Arboga 

kommun samt andra kommuner. Egenavgiften fördelas med en del 

för boendet med 73 kr/dag och en del för matkostnad med 

125,50/dag. Den som uppbär pension har möjlighet att söka bostads-

tillägg för den del av egenavgiften som räknas som avgift för 

boendet. 

Avgifterna ska räknas upp årligen enligt index utifrån Strategisk och 

ekonomisk plan.  

Personalmåltid 

Taxan för personalmåltid följer KS:s beslut gällande pris för 

personalkost med halva priset. 
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Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 2 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (47) 
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§ 134 KS 410/2021-041 

Borttagande av taxa för hyror av lokaler vid vård- och 
omsorgsboenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxan för hyra av lokaler vid vård- och omsorgsboenden tas 

bort. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september föreslagit borttagande 

av taxa för hyra av lokaler vid vård- och omsorgsboenden. 

Socialnämnden beslutade den 17 oktober 2018, § 144, att föreslå kom-

munfullmäktige besluta om att ta en avgift när någon hyr Strand-

gårdens terapilokal, Hällbackens konferensrum och Strömsborgs 

matsal.  

Taxan gällande lokaler vid vård- och omsorgsboenden föreslås att tas 

bort då socialförvaltningen inte kommer att ha tillgång till Häll-

backens konferensrum samt att i Strömsborgs matsal kommer det att 

bedrivas en verksamhet och vid Strandgårdens terapilokal så har det 

inte varit några intäkter de senaste åren. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 135 KS 575/2019-003 

Återrapportering av åtgärder avseende 
kommunstyrelsens internkontroll 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen avseende vidtagna 

och planerade åtgärder för att minimera avvikelser i köptrohet 

till gällande avtal.  

Sammanfattning 

I samband med uppföljningen av kommunstyrelsens internkontroll 

2020 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att vidtaga 

åtgärder för att minimera avvikelser i köptrohet till gällande avtal. 

Dessa åtgärder är: 

• Genomföra översyn av kommunens inköpsorganisation 

• Genomföra förstudie för ett systemstöd för inköp, kontroll och 

uppföljning 

• Genomföra utbildningsinsatser till de som enligt gällande 

delegation köper varor och tjänster. 

Återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske till kommunstyrelsen 

under hösten 2021. 

Vid den övergripande granskningen av 2020 års inköp kunde 

konstateras att det finns risker för att inköp i vissa fall inte sker enligt 

gällande lagstiftning och att inte avtalstrohet fullt ut följs.  Detta är i 

likhet med den fördjupade granskningen som revisorerna 

genomförde under hösten 2020 av kommunens upphandlingar och 

inköp under 2019. Revisorernas sammanfattande bedömning var att 

inköpsverksamheten i vissa avseenden inte följer interna 

styrdokument och att det finns en betydande risk för att inköp i vissa 

fall inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna 

rekommenderar att uppsikten behöver utvecklas över kommunens 

upphandlingsarbete, säkerställa ansvarsfördelning och uppföljning 

mellan upphandlingskontor och kommunen, säkerställa att gränsen 

för direktupphandling inte överskrids, säkerställa att inköpen sker 
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via ingångna avtal, utveckla uppföljning och utvärdering av 

ingångna avtal, utveckla kommunens inköpsorganisation, 

utbildningsinsatser i organisationen samt säkerställa att det finns 

systemstöd för uppföljning och kontroll. Kommunstyrelsen svarade 

på granskningen om upphandlingen och inköp vid 

kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021. Kommunstyrelsen 

beslutade att ”Utveckling av kommunens inköpsorganisation och att 

därefter införa ett elektroniskt inköpssystem är en prioriterad fråga.” 

Just nu pågår i Arboga kommun en översyn av kommunens 

inköpsorganisation med tillhörande styrdokument. Ansvaret för 

kommunens inköpsgrupp har flyttats över från Kanslienheten till 

enheten för Ekonomi och styrning. Syftet med en inköpsorganisation 

är att få en effektiv inköps- och upphandlingsprocess som genom ett 

gemensamt agerande leder till 

• långsiktig ekonomi och hållbarhet i inköpen 

• tydliga riktlinjer och rutiner för inköp och upphandling 

• en inköpskultur innehållande kunskap, affärsmässighet och 

ansvarsfull hantering av skattemedel 

• förbättrad hantering av inköp 

• förbättrad uppföljning och internkontroll av gjorda inköp 

Förslag till kommunens inköpsorganisation ska vara klart innan 

årsskiftet. 

Att införa ett elektroniskt inköpssystem kommer att genomföras 

inom ramen för samarbetet Västra Mälardalens Kommunalförbund. 

Ett gemensamt förstudieprojekt pågår mellan september 2021-

februari 2022. Projektet ska kartlägga möjligheterna till e-handel i 

syfte att styra, effektivisera och utveckla inköpsverksamheten. 

Uppdraget separeras i två delar. En del av uppdraget handlar om 

den interna organisationens funktionalitet utifrån laglighet, 

effektivitet och rättssäkerhet. Här samlas information främst in 

genom intervjuer, workshops och gruppsamtal för att kartlägga 

nuläget kring kommunernas inköpsrutiner. Här bidrar medlems-

kommunerna med förslag på medarbetare som har inblick i hur 

inköpssystemet i kommunen ser ut idag. Projektets andra del berör 

nyttan med e-handel (EH) för verksamheterna samt organisatoriska 
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och tekniska möjligheter inför ett beslut om införande av EH. Här 

sker informationsinsamlingen baserad på KPMG-teamets metoder 

för omvärldsbevakning och jämförelser och med informations-

inhämtning direkt kopplat till förbundets verksamhet. Projektets 

slutresultat är förslag till åtgärdsplan baserat på: 

• Ekonomiska och kvalitativa förbättrings- och besparings-

områden inom inköpsverksamheten ska ha identifierats 

• De nödvändiga förändringar i arbetssätt och rutiner som 

krävs för ett införande av EH ska vara kända 

• Verksamheternas behov av EH ska vara klarlagt 

• Inköpsorganisatoriska förutsättningar för införande av EH ska 

vara känd 

• Kunskap om leverantörsmarknaden för EH ska finnas 

• De tekniska förutsättningarna, IT/systemmässigt, för 

eventuellt införande av EH ska vara tydliggjorda. 

Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingskontor har 

fortlöpande utbildnings- och informationsinsatser till medlems-

kommunerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 136 KS 411/2021-041 

Långtidsbudget för Hjälmarens vattenvårdsförbund, 
remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun har tagit del av Hjälmarens 

Vattenvårdsförbunds långtidsbudget 2021-2024 och har inget 

att erinra. 

Sammanfattning 

En gång om året skickar Hjälmarens Vattenvårdsförbund ut sin 

långtidsbudget på remiss till medlemmarna.  

För att Hjälmarens Vattenvårdsförbund ska kunna upprätthålla sin 

verksamhet och klara kostnaderna under de närmsta åren, har 

styrelsen beslutat att indexuppräkna serviceavgifterna i enlighet med 

entreprenadindex, både i recipientkontrollen och vattenrådet. 

Budgeten i recipientkontrollen är fördelad på 164 andelar enligt 

fördelningsplan och medlemsavgiften kommer vara 300 kr /andel. 

Vattenrådet har 109 andelar enligt fördelningsplan fördelat på de tio 

kommunerna i avrinningsområdet.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av långtidsbudgeten och 

har inget att erinra. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 137 KS 396/2021-101 

Hantering av nämndinitiativ från (M) om att namnge 
torg, plats eller uppföra byst till Mary Reuterswärds 
minne 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att vid lämpligt 

tillfälle namnge ett torg eller en plats till Mary Reuterswärds 

minne. 

Sammanfattning 

Mary Reuterswärd, kommunfullmäktiges ordförande i Arboga 1937-

1948, var Sveriges första kvinnliga kommunfullmäktigeordförande. 

Jonna Lindman (M) anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 28 september 2021, § 171, ett nämndinitiativ om att se över 

förutsättningarna för att namnge ett torg/en plats eller uppföra en 

byst till Mary Reuterswärds minne. 

Samhällsbyggnadsenheten bedömer det som fullt genomförbart, och 

förenligt med gällande policys/riktlinjer, att se över möjligheten att 

namnge en plats eller ett torg efter Mary Reuterswärd. 

Fritids- och kulturförvaltningen menar att framtagning av ett 

minnesverk av detta slag ofta är en tidskrävande process, upp till 

flera år. Valet av plats för minnesmärket får stor betydelse för 

konstverkets utförande och bör rimligen komma först. Kostnaden 

uppskattas till ca 400 000 – 500 000 kr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i upp-

drag att vid lämpligt tillfälle namnge ett torg eller en plats till Mary 

Reuterswärds minne. Föreslagen hantering överensstämmer väl med 

bifallet medborgarförslag om att personer som gjort minnesvärda 

insatser för staden bör ihågkommas vid namngivning av gator och 

offentliga platser, dnr 447/2015. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att vid lämpligt 

tillfälle namnge ett torg eller en plats till Mary Reuterswärds 

minne. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 138 KS 397/2021-007 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten 
Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen antas. 

Sammanfattning 

Enligt antagen Förbundsordningen för Räddningstjänsten 

Mälardalen, RTMD, ska ett Revisionsreglemente för förbundet antas 

av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

RTMDs förtroendevalda revisorer har utarbetat förslag till 

Revisionsreglemente för förbundet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 139 KS 398/2021-109 

Frågor inför revisorernas grundläggande granskning 
av kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet beslutar att godkänna svaren på frågorna 

inför den grundläggande granskning som genomförs av 

kommunens revisorer. 

Sammanfattning 

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen 

granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala 

styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och 

internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys 

och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Revisorernas 

frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är 

också tänkta att utgöra underlag inför revisorernas träffar med 

nämnder och styrelse. 

Vid träffen ska genomgång ske av frågor och svar. Vid träffen deltar 

presidium och förvaltningschef/kommundirektör. 

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

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av 
Coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Regelbunden rapportering med anledning av coronaviruset, 

covid-19 till kommunstyrelsen upphör och rapportering sker 

fortsatt endast om behov uppstår. 

Sammanfattning 

Vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden har 

sedan i mars år 2020 rapport lämnats kring kommunens arbete med 

anledning av coronaviruset.  

Nu när vaccinationsgraden har ökat och restriktionerna till största 

delen tagits bort bedöms behovet av regelbundna rapporter till 

kommunstyrelsen inte länge finnas. Rapportering sker fortfarande 

till länsstyrelsen för vidare sammanställning till regeringen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


