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§ 19  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring. 

           Tillägg 

           - Begäran om kompletterande uppgifter i ärendet om framtida 

skolorganisation i Arboga kommun.  
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§ 20 KS 120/2020-106 

Lägesbild om kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar en lägesrapport kring arbetet som sker i 

krisledningsgrupp och stab med anledning av coronaviruset, Covid-

19. En lägesrapport kommer att lämnas vid sammanträden med 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21 KS 144/2020-006 

Hantering av styrelse och nämndsammanträden med 
anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Antalet ledamöter som närvarar vid kommunstyrelsens 

sammanträden begränsas under rådande läge med anledning 

av coronaviruset till sju, fyra ledamöter från majoriteten P7, 

två från S och en från SD. 

2. Inga ersättare närvarar om de inte tjänstgör. 

3. Övriga nämnder föreslås införa liknande begränsningar. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet diskuteras att begränsa antalet närvarande 

sammanträden med anledning av coronaviruset. Antalet närvarande 

ledamöter föreslås begränsas till det lägsta antal som är möjligt för 

att styrelsen fortfarande ska vara beslutsmässig vilket är när fler än 

hälften av ledamöterna är närvarande (KL 6 kap § 27). För 

kommunstyrelsen innebär detta att sju ledamöter måste vara 

närvarande. Fördelningen föreslås till 4 ledamöter för majoriteten P7, 

två ledamöter för S och en ledamot för SD. Ersättare ska inte närvara 

om de inte tjänstgör. 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 22 KS 139/2020-106 

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet med 
anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Näringslivschefen informerar om pågående och planerade åtgärder 

för att underlätta det lokala näringslivets situation med anledning av 

coronaviruset. Ärendet kommer att kompletteras till 

kommunstyrelsens sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 23 KS 450/2018-003 

Redovisning av det interna kontrollarbetet 2019 
Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2019 

godkänns. 

2. Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern kontroll 

samt tillämpningsanvisningar.  

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig 

grad av säkerhet säkerställa att nedanstående mål nås. 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 

mera  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 

finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger ett ansvar för att en 

intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att tillse 

att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 

Förvaltningsövergripande anvisningar och regler ska upprättas. 

Enligt reglementet ansvarar styrelsen och nämnderna för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen och nämnderna 

ska årligen i januari månad upprätta en plan för den interna 

kontrollen under det kommande året. Denna plan ska sedan följas 

upp i samband med upprättande av årsredovisningen.  
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Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders 

internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 

fall förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma 

om den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig 

och säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till 

kommunfullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen och nämnderna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och 

nämndernas planer och uppföljningar för år 2019. I bilagor redovisas 

styrelsens och nämndernas interna kontrollarbete år 2019. 

Kommunstyrelsens samlade utvärdering 

Kommunstyrelsens roll i det interna kontrollarbetet är att utvärdera 

och att initiera förbättringar, när så behövs, inom hela kommunen.  

Utifrån en riskbedömning har kommunstyrelsen beslutat att 

säkerställa att rutin för utlämnande av registerutdrag följs och inköp 

enligt upphandlande avtal följs för samtliga nämnder och 

kommunstyrelseförvaltningen under år 2019.  

Kommunstyrelsen har även gett nämnderna och kommunstyrelse-

förvaltningen i uppdrag att inarbeta kontroll av arvoden, delegering, 

offentlighetsprincipen och att registerförteckning enligt GDPR finns 

upprättad i sina interna kontrollplaner för år 2019. 

Intern kontroll och granskning av processer, rutiner och system 

pågår fortlöpande i verksamheterna. Under 2019 har ett projekt 

genomförts för att förbättra arbetssättet gällande arbetet runt intern 

kontroll. 

En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att 

kontroller har utförts under år 2019 utifrån styrelsens och 

nämndernas antagna interna kontrollplaner. Nämnderna och 

styrelsen rapporterar att det finns vissa avvikelser men att arbete 

pågår för att komma till rätta med avvikelserna. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 24 KS 521/2019-041 

Årsredovisning 2019 Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2019 för Arboga 

kommun och överlämnar denna till revisorerna för 

granskning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Årets balanskravsresultat 2019, +15,5 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2019, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott. 

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 

årsredovisning för Arboga kommun 2019. Årsredovisningen 

innehåller en övergripande information om den verksamhet som 

bedrivits under 2019. Den innehåller också information om 

kommunens ekonomiska resultat och ställning. 

Kommunens eget kapital ökade under 2019 med 19,8 miljoner kronor 

och uppgick till 355 miljoner kronor balansdagen. Budgeterat 

överskott år 2019 var 8,4 miljoner kronor och således blev det en 

positiv avvikelse mot budget med 11,4 miljoner 

kronor.  Nämnderna/styrelsen redovisar för 2019 ett ekonomiskt 

underskott med 14 miljoner kronor i den skattefinansierade 

verksamheten (29 miljoner kronor år 2018). Den taxefinansierade 

verksamheten Vatten och Avlopps resultat visar ett underskott på 3,4 

miljoner kronor.  
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Avstämningen mot det lagreglerade balanskravet visar att 

kommunens balanskravsresultat uppfyller detta. Årets balanskravs-

resultat uppgår till 15,5 miljoner kronor.  

Mer om kommunens verksamhet, måluppfyllelse, ekonomiska 

resultat och ställning finns i bifogad Årsredovisning 2019 och 

Analysrapport 2019. Analysrapporten innehåller analys av 

sambanden mellan utförda åtgärder och uppnådda resultat samt 

anger förbättringsåtgärder inför planeringen framåt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Revisorerna + KPMG 
Akten 
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§ 25 KS 55/2020-042 

Kompletteringsbudget 2020 Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2020 beslutas om 

totalt 44 089 tkr fördelat på kommunstyrelsen 40 586 tkr, 

fritids- och kulturnämnden 2 937 tkr och socialnämnden 566 

tkr. 

2. Investeringsram år 2020 under kommunfullmäktige på tio 

miljoner kronor avseende markförvärv flyttas till 

kommunstyrelsen. 

3. Begäran från socialnämnden att tidigarelägga inköp av 

inventarier till äldreboendet Åspegeln med tre miljoner 

kronor år 2020 godkänns.  

4. Arboga Vatten och Avlopp AB:s begäran om att utöka 

investeringsramen med fyra miljoner kronor år 2020 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Strategisk- och ekonomisk plan 2020-2022 kan nämnderna och 

styrelsen begära en kompletteringsbudget för investeringar som inte 

slutförts under 2019. Kompletteringsbudget medges endast för de 

investeringar som inte hunnit slutföras under 2019. Syftet är att få en 

politisk påsyn om överföring av medel ska ske. 

Av budgeterade 132,4 miljoner kronor är 82 miljoner, cirka 62 

procent, förbrukat under 2019. För år 2020 är det beslutat om 

investeringsram på 107,2 miljoner kronor. Med anledning av graden 

av genomförande under 2019 bör hänsyn tas till 

genomförandkapaciteten när investeringsramar för 2021 ska 

behandlas. Detta för att få en förbättrad budgetföljsamhet.  

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2020. Barn- 

och utbildningsnämnden har inte begärt någon 

kompletteringsbudget. Verksamheten Vatten och Avlopp är från och 



  
PROTOKOLL 14 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

med 2020 bolagiserad. Bolaget vill av kommunfullmäktige ha ett 

godkännande om att utöka investeringsramen 2020 med fyra 

miljoner kronor. 

Totala budgeterade investeringar 2019 uppgick till 132 416 tkr 

(inklusive Vatten och Avlopp). Redovisat utfall blev 82 025 tkr vilket 

innebar ett överskott på 50 391 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 

44 089 tkr. Dessutom finns begäran från socialnämnden att 

tidigarelägga inköp av inventarier till äldreboendet Åspegeln med 

tre miljoner kronor. I investeringsramen som är beslutad av 

kommunfullmäktige så är denna upptagen år 2021, inköpen kommer 

att ske under senare delen av 2020. Som ovan framgår vill även 

Arboga Vatten och Avlopp ha godkänt att utöka investeringsramen 

med fyra miljoner kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 26 KS 57/2019-041 

Revidering av strategisk och ekonomisk plan 2020-
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Komplettering av målvärdet för mätning 3:1, 

energianvändning i kommunens fastigheter. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare föreslagit kommunfullmäktige 

att besluta om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020–2022, 

komplettering av målvärdet för mätning 3:1, energianvändning i 

kommunens fastigheter. Beslutet skulle ha fattats i januari 2020 i 

samband med återrapportering av styrelsen och nämndernas mål till 

kommunfullmäktige. Underlag till beslut färdigställdes inte och 

kompletteringen tas nu upp för beslut.  

Målvärde saknas för mätning 3:1 energianvändning i kommunens 

fastigheter, inom mål 3, Arboga är klimatsmart (sid 12 i Strategisk 

och ekonomisk plan 2020–2022). 

Kommunfastigheter i Arboga AB, KFIA, ansvarar för att genomföra 

mätningen och redovisning av resultat. Kommunfastigheter i Arboga 

arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska energianvändningen 

i relevanta fastigheter.   

För år 2020 kommer det att finnas ett utfall av energianvändningen i 

kommunens fastigheter. Utfallet av mätningen blir årets mätvärde 

och underlag för beräkning av målvärdet för år 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 27 KS 69/2020-041 

Kommunstyrelsens underlag till strategisk och 
ekonomisk plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om kommunstyrelsens pågående arbete 

med underlaget till strategisk och ekonomisk plan 2021-2023. 

Underlaget kommer att presenteras vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 14 april. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 28 KS 91/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2019. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 KS 90/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

överförmyndarnämndens årsredovisning i samband med 

granskningen av kommunens årsredovisning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 30 KS 99/2020-042 

Årsredovisning 2019 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

hjälpmedelsnämndens årsredovisning i samband med granskningen 

av kommunens årsredovisning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 31 KS 448/2019-107 

Bedömning av hel- och hälftenägda bolags verksamhet 
år 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Bedömningen är att verksamheten som Rådhuset i Arboga AB 

med dotterbolag samt Sturestadens Fastighets AB med 

dotterbolag bedrivit under föregående kalenderår får anses 

vara förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för information. 

Sammanfattning 

Enligt bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 

2016, § 1, ska kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 

lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin bedömning av 

bolagens verksamhet under året. Om kommunstyrelsen bedömer att 

ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina 

befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder 

som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 

kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all 

annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att 

kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet 

och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens 

verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 

bolagsordningen och i kompletterande direktiv från 

kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga 

rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna. 

Kommunstyrelsen tar under verksamhetsåret del av protokoll från 

årsstämmor och styrelsemöten, bolagens budget och ekonomiska 
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prognoser, delårsrapporter och årsredovisningar, 

revisionsberättelser och granskningsrapporter samt övriga 

handlingar av vikt. Dialogmöten har skett under hösten 2019 mellan 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 32 KS 125/2020-106 

Fördjupad samverkan - Avtal och överenskommelser 
inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och 
alkoholhandläggning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samverkansavtal inom familjerätt, öppenvård barn och familj, 

öppenvård vuxna samt våld i nära relationer godkänns under 

förutsättning att Köpings och Kungsörs kommuner fattar 

motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Avtal och överenskommelser har träffats mellan Köpings, Arbogas 

och Kungsörs kommuner inom individ- och familjeomsorg, 

familjerätt och alkoholhandläggning inom ramen för fördjupad 

samverkan. 

Avtal och överenskommelser inom individ- och familjeomsorgen 

omfattar familjehemsvård/ jourfamiljehem, familjerätt, öppenvård 

barn och familj, öppenvård vuxna, 12-stegsbehandling samt våld i 

nära relationer vuxna våldsutsatta. Avtal kring 12-stegsbehandling 

är dock inte klart i dagsläget. 

Det finns separata avtal gällande ungdomsmottagningen, 

alkoholhandläggning samt familjerådgivning, dessa faller inte inom 

ramen för fördjupad samverkan och hanteras av socialnämnden. 

Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 12 

februari 2020 § 23.  

Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 33 KS 117/2020-214 

Planlista för detaljplaner 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad planlista. 

Sammanfattning 

För närvarande finns cirka 20 stycken öppna planärenden. För att 

effektivt kunna styra resurser, både vad gäller handläggare och 

finansiering, till de mest angelägna detaljplanerna och 

planprogrammen krävs en prioritering av planärendena. Nedan 

planlista visar gällande detaljplaneuppdrag och detaljplanernas 

föreslagna prioritering samt uppdrag som föreslås 

utgå.  Prioritetsskalan är 1-3, där 3 avvaktar diverse beslut och/eller 

ändrade förutsättningar. Planlistan revideras löpande vid förändrade 

förutsättningar samt efter att olika detaljplaner tillkommer och 

avslutas. Planlistan lyfts för avstämning och beslut i 

Kommunstyrelsen årligen. 

Under 2020 har hittills inget nytt uppdrag tillkommit och inget 

uppdrag avslutats. Fyra planer föreslås att utgå då de ej bedöms vara 

aktuella under rådande förhållanden. 

Prioritet: Detaljplan: Syfte: Status: Finansiering: 

1. Åbrinken etapp 3 Bostäder – 

flerbostadshus  

Pågående Driftbudget 

1. Vasagymnasiet Bolagisering  och 

bostäder 

Pågående Driftbudget 

+ planavtal 

1. Strömsnäs Bolagisering Pågående Planavtal 

1. Norra Skogen Bostäder Pågående Driftbudget 

1. Söder 1:7 Bostäder Pågående Planavtal 
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2. Syrenen Bostäder - 

flerbostadshus 

Pågående Driftbudget 

2. Holmsätter 1:3 Bostäder Pågående Driftbudget 

2. Östra Brattberget Bostäder Pågående Driftbudget 

3. Gripen Handel Avvaktand

e 

Planavtal 

3. Holmsätter 1:3, 

1:28 

Skola Avvaktand

e 

Planavtal 

3. Hamre 1:11 Bostäder Avvaktand

e 

Planavtal 

3. Trasten Del av utveckling 

för 

Gäddgårdsskolan 

Avvaktand

e 

Driftbudget 

/planavtal 

3. Erikslund Fastighetsreglering 

– verksamheter 

Avvaktand

e 

Driftbudget 

3. Hjälmarsvik Bostäder Avvaktand

e 

Driftbudget 

3. Vinbäcken Bostäder Avvaktand

e 

Driftbudget 

3. Jädersbruksallé Fastighetsreglering Avvaktand

e 

Planavtal 

3. Gropgården  Bostäder Avvaktand

e 

Planavtal 

Prioritet: Planprogram: Syfte: Status Finansiering

: 

2. Lungers udde Utveckla området Avvaktand

e 

Driftbudget 
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3.  Vasastaden Utveckla området Avvaktand

e 

Driftbudget 

  Utgående planer: Syfte:     

  Söder 1:1 m.fl. Återvinningsstation     

  Norra 

skogen/Säbylund 

Ändring av 

planbestämmelser 

    

  Lindersdal Bostäder     

  Herrängen Bostäder     

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 34 KS 92/2020-217 

Förslag till behandling av nämndinitiativ från (SD) om 
utveckling av den strategiska lokalförsörjningsplanen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Nämndinitiativet lämnas utan åtgärd då aspekterna redan är 

belysta i den strategiska lokalförsörjningsplanen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) anmälde ett nämndinitiativ på 

kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2020 § 43 om 

utveckling av den strategiska lokalförsörjningsplanen. 

Det initiativtagaren vill är att  

• Planen delas upp i en lång och en kort del. Den långa bör ha 

ett perspektiv på 20 år, dvs till 2040 och den korta såsom idag 

med 5-6 år rullande. 

• Planen bör resultera i ett antal konkreta övergripande förslag 

på hur den framtida lokalanvändningen skulle kunna se ut. 

• Om arbetet med att uppdatera planen ej är bestämt ska det 

snarast påbörjas. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att strategisk 

lokalförsörjningsplan är både kort- och långsiktig. Planen sträcker sig 

i nuvarande utformning i 8 år och är ett levande dokument som 

revideras minst en gång om året. 

När investeringarna aktiveras så är det långsiktiga beslut som utgår 

från strategisk lokalförsörjningsplan, tex skolinvesteringar som varar 

mellan 50-75år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 35 KS 63/2020-003 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen godkänns. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av övriga medlemmar. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

reviderades senast 2019. Försäkringskassan har dock påpekat att 

följande mening måste strykas ur förbundsordningen, Tekniskt 

hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande, när det inte finns 

möjlighet att vara fysiskt på plats. 

Det är inte möjligt att ha digitala beslutsmöten eftersom 

samordningsförbundet inte omfattas av 6 kap. 32 § KL som handlar 

om närvaro på distans. Det är heller inte möjligt med beslut per 

capsulam. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 36 KS 40/2020-432 

Remissvar gällande betänkande En utvecklad 
vattenförvaltning (SOU 2019:66) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Upprättat förslag till yttrande godkänns som Arboga 

kommuns remissvar på rapporten” En utvecklad 

Vattenförvaltning” 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade 14 september 2017 att tillkalla en särskild 

utredare med uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelning, 

beslutanderätt och organisering av myndigheterna inom 

vattenförvaltning samt att lämna förslag på hur organisationen bör 

se ut för att underlätta det framtida vattenförvaltnings arbetet så att 

det är samordnat, effektivt och väl förankrat. Utredningen fick 

namnet ”Vattenförvaltningsutredningen” 

Utredningens förslag: 

• De 5 vattenmyndigheterna avskaffas. 

• Havs- och vattenmyndighet tar fram underlag för nationell 

handlingsplan för vattenförvaltning  

• Regeringen beslutar om en nationell handlingsplan för 

vattenförvaltning 

• SGU och SMHI får ansvar för framställning av 

kunskapsunderlag. 

• SGU ansvarar först och främst för grundvatten. 

• SMHI ansvarar för ytliga vattenförekomster 

• Länsstyrelserna samordnar arbetet lokalt tillsammans med 

berörda kommuner, myndigheter och organisationer. 

• Kommunerna ansvarar för det faktiska genomförandet av 

åtgärdsplanerna. 

• Länsstyrelserna tilldelas ekonomiska resurser för att ha en 

stödperson åt kommunerna under 3 år. 
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• Utredningen lyfter särskilt fram att det är viktigt att 

kommunerna får utökat stöd vad gäller resurser för att kunna 

bidra och realisera åtgärdsprogrammen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har samrått med Arboga vatten och 

avlopp AB, vilka också delar kommunstyrelseförvaltningens 

synpunkter. Följande förslag till yttrande har 

kommunstyrelseförvaltningen; 

• Det är positivt att kommunerna får större inflytande i den 

föreslagna modellen för vattenförvaltning. 

• Det är bra att planeringen kommer att utgå från 

avrinningsområden. 

• Många kommuner har begränsade resurser avseende 

vattenfrågor, både vad gäller kompetens såväl som 

ekonomiska förutsättningar. Med det ökade kommunala 

ansvaret för genomförandet av åtgärder, som utredningen 

föreslår, - är det nödvändigt att kommunerna kontinuerligt 

kompenseras ekonomiskt. De föreslagna resurspersonerna på 

länsstyrelserna är också en nödvändighet för att kommunerna 

skall kunna få stöd att arbeta utifrån den föreslagna 

organisationen. Länsstyrelserna kommer troligen även att 

efter de tre år, som den föreslagna stödpersonen föreslås 

finnas, behöva ge stöd åt kommunerna. Mindre kommuner 

har svårt att själva kunna ha specialkompetens för 

vattenfrågor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 37 KS 65/2020-109 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2019 eller tidigare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat och som kvarstår, läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och 

som ännu inte avrapporterats.  

Detta förfarande ger kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur 

de uppdrag som lämnats genomförs eller om behov finns att genom 

en dialog med utförarna förtydliga eller förändra uppdragen. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 12 februari 

2020 § 11 och meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 12 februari 2020 § 29 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2020 

§ 8 och redovisar två uppdrag som kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag, inklusive ärenden som blivit 

överflyttade från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och 

Arboga Kommunalteknik AB, som kvarstår redovisas i skrivelse 

daterad den 24 mars 2019. Nio uppdrag kvarstår.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 38 KS 103/2020-101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

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

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

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 29 april finns det två motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 39 KS 103/2020-101 

Redovisning av obesvarade 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 29 april finns det sex medborgarförslag som inte 

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

planeras att besvaras på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 40 KS 123/2020-013 

Befolkningsprognos 2020-2030 för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Huvudalternativet för fortsatt planering och dimensionering 

är alternativet med oförändrat antal invånare, 14 087 per år. 

2. Befolkningsprognosen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat befolkningsprognos för 

Arboga kommun åren 2020-2030. Syftet med prognosen är främst att 

belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser vid 

oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten är avsedda att 

ge underlag för planering och dimensionering inom bland annat 

skola, barnomsorg och äldreomsorg. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 41 KS 114/2020-006 

Instruktion till röstombud på förbundsstämma 2020 
med Hjälmarens vattenförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Ombudet Mats Öhgren (M) uppmanas att rösta enligt styrelsens 

förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ombudet 
Akten 
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§ 42 KS 122/2020-006 

Instruktion till röstombud på årsstämma för Fibra AB 
och Samkom AB 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Ombudet Dan Avdic Karlsson (V) uppmanas att rösta enligt 

styrelsens förslag till beslut . 

__________ 
 
Skickas till: 
Ombudet 
Akten 
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§ 43 KS 131/2020-048 

Ansökan om medel från Samfond 2 för 
skolavslutningsarrangemang 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med 120 

000 kronor ur Samfond 2 år 2020, för anordnande av 

alternativt och organiserat skolavslutningsfirande, bifalls.  

2. En förutsättning för utdelningen är att avslutningsfirandet ska 

ske enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer med anledning av 

coronaviruset.  

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 2020.  

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 har man åkt till Gröna Lund och vill göra denna resa 

även under 2020. 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 2020 uppgå till cirka 500 000 kronor. 

Beslut under 2019 innebar utdelning om uppgående till cirka 225 000 

kronor.  

Förslag till beslut 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med  

120 000 kronor ur Samfond 2 år 2020, för anordnande av 

alternativt och organiserat skolavslutningsfirande, bifalls.  
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Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar att en förutsättning för utdelningen är 

att avslutningsfirandet ska ske enligt Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer med anledning av coronaviruset.  

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag med Anders 

Cargermans (L) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ungdomsfullmäktige 
Ekonomi 
Akten 
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§ 44 KS 426/2019-600 

Komplettering av beslutsunderlag i ärendet om 
framtida skolorganisation i Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att förtydliga 

beslutsunderlaget inför fortsatt behandling. De 

kompletteringar som efterfrågas är den tidsperiod som 

utredningen omfattas av och i vilken ordning de föreslagna 

ny- och ombyggnationerna och övriga förändringar som 

föreslås i utredningen är tänkta att genomföras.  

Deltar inte i beslutet 

Andreas Silversten (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat och överlämnat 

organisationsöversyn framtida skolorganisation till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Enligt 

tidsplan för arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan och 

strategisk och ekonomisk plan för 2021-2023 så bör ärendet 

behandlas vid kommunfullmäktige i april. Ärendet har avvaktat den 

rådgivande folkomröstning om Medåkers skola och den framtida 

skolorganisationen som planerades till den 29 mars. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars att skjuta upp 

folkomröstningen med anledning av pågående coronavirus. Något 

nytt datum har inte fastställts, men det kan troligen inte bli aktuellt 

förrän tidigast under hösten 2020. 

Vid sammanträdet diskuteras att inför behandlingen av ärendet i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får kommundirektören i 

uppdrag att förtydliga beslutsunderlaget. De kompletteringar som 

efterfrågas är den tidsperiod som utredningen omfattas av och i 

vilken ordning de föreslagna ny- och ombyggnationerna och övriga 

förändringar som föreslås i utredningen är tänkta att genomföras.  

__________ 
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