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§ 67  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

- Ärendena behandlas delvis i annan ordning.  
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§ 68 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 sommarens arbete 

i coronaledningsgruppen. Stabsarbetet upphörde inför 

sommaren. En lägesrapport lämnas vid sammanträden med 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   
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§ 69 KS 511/2019-253 

Försäljning av Rådhuset och Musicum (Helge And 17 
och 18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut i 

nedan punkter 1 och 2 ges kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att genomföra överlåtelsen av fastigheterna Helge 

And 17 och 18 i Arboga kommun till Kommunfastigheter i 

Arboga AB samt teckna hyresavtal för lokaler i samma 

fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Helge And 17 och 18 i Arboga kommun till 

Kommunfastigheter i Arboga AB för en total summa 

motsvarande bokfört värde vid överlåtelsetidpunkten med 

justering för återbetalning av mervärdesskatt   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal för 

kommunens behov av lokaler i fastigheterna Helge And 17 

och 18 för tiden efter överlåtelsen, inom beslutade ekonomiska 

ramar. 

3. I köpeavtalet ska villkor föras in att sammanträdeslokalerna i 

Rådhuset även fortsättningsvis ska ha samma syfte och 

funktion. 

Sammanfattning 

Den 12 december år 2019 beslutade kommunstyrelsen att 

återremittera ärende om försäljning av Helge And 17 och 18 för att 

utreda möjligheterna att istället behålla Rådhuset.    

Sedan beslutet fattades har ett förvaltningsavtal för Helge And 17 

(Rådhuset) upprättats med Kommunfastigheter i Arboga AB som 

utförare. Avtalet innebär att driftsarbeten avropas på löpande 

räkning när behov uppstår. För Helge And 18 (Musicum) genomförs 

en omfattande renovering av byggnaden för att kunna inhysa Barn- 
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och utbildningsförvaltningens administration. Såsom ansvarig för 

genomförandet har Kommunfastigheter i Arboga AB anlitats. 

Arboga kommun saknar egen kompetens och egna resurser för att 

hantera drift-, underhålls- och renoveringsarbeten. Även om 

utförandet av åtgärderna upphandlas krävs kompetens och resurser 

för en långsiktig och ekonomisk försvarbar förvaltning, inte minst för 

att genomföra erforderliga upphandlingar. Ska Helge And 17 och 18 

kvarstå i kommunens ägo måste resurser tillsättas för denna 

administrativa förvaltning. 

Skälen till att sälja är att de flesta av kommunens bostads-, industri- 

och verksamhetsfastigheter redan har överlåtits till Arbogabostäder 

AB resp. Kommunfastigheter i Arboga AB i samband med bildandet 

av bolagen. Kommunfastigheter i Arboga AB har byggt upp en 

organisation för att effektivt kunna förvalta verksamhetsfastigheter.  

Helge And 17 och 18 bedömdes vid bolagiseringen som strategiskt 

viktiga och behölls därmed i kommunens ägo. 

Rådhuset är, med sin ålder och historia, en byggnad som kräver 

speciell kompetens vid planering och utförande av underhålls- och 

investeringsåtgärder. För att nu, och enligt framtida behov, fungera 

som en modern arbetsplats kommer även anpassningar av lokalerna 

att behöva göras. Resurser och kompetens för den typ av förvaltning 

av verksamhetslokaler, som Rådhuset och Musicum kräver, återfinns 

inom Kommunfastigheter i Arboga AB.  

Med en överlåtelse av Helge And 17 och 18 till bolaget samlas också 

alla kommunens verksamhetslokaler, som ej utgör strategiska 

fastigheter, hos en och samma ägare. Detta ger flexibilitet vid drift 

och underhåll och kan ge samordningsvinster inom bolagets hela 

fastighetsbestånd. Bolaget ges också möjlighet för kostnadseffektiv 

långsiktig planering av underhålls- och investeringsåtgärder.   

Konsekvenser som kan upplevas negativa är att ägarkontrollen lyfts 

från kommunen till ett bolag, trots att det är helägt av kommunen. 

Risken för vidareförsäljning, utan förankring i kommunfullmäktige, 

är dock mycket låg. Detta säkras genom bolagsordningen, där det 

anges att kommunfullmäktige i Arboga kommun ska ges möjlighet 
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att ta ställning i frågor av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas, och genom villkor som kan ställas i köpeavtalet.  

Annan negativ konsekvens, som är av engångskaraktär, insatsen som 

krävs för att reglera lyft moms tio år tillbaka i tiden. Vidare behövs 

resurser för att upprätta ett hyresavtal som matchar underhålls- och 

lokalbehov. 

Bedömning 

Kommunkoncernens samlade förvaltar- och beställarkompetens 

finns hos Kommunfastigheter i Arboga AB. Bolaget har som sin 

huvuduppgift att fokusera på ägande och förvaltande av bebyggda 

fastigheter, vilket inte kommunens övriga verksamheter har. Vid 

hyresförhållande krävs inte samma kompetens som vid upprättandet 

av ett förvaltningsuppdrag, varvid kommunstyrelseförvaltningen 

utan extra resurser torde kunna administrera ett hyresavtal.  

Bolaget har såsom ägare betydligt större möjlighet att planera för 

långsiktiga och kostnadseffektiva underhålls- och 

investeringsåtgärder där samordning kan ske med bolagets övriga 

fastighetsbestånd. Även kortsiktiga samordningsvinster underlättas 

vid ett enhetligt ägande av samtliga kommunens 

verksamhetsfastigheter.  

Om kommunen ska behålla Helge And 17 och 18 krävs ett tillskott av 

förvaltarkompetens och personella resurser till kommunens 

nuvarande verksamhet. 

Utifrån ovan resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

Helge And 17 och 18 överlåts till Kommunfastigheter i Arboga AB 

för en köpeskilling motsvarande bokfört värde vid 

överlåtelsetidpunkten med justering för återbetalning av 

mervärdesskatt. Bokfört värde den 31 oktober 2020 är 9 061 985 kr 

och jämkningsmomsen 739 686 kr. 

Hyresavtal för kommunens behov av lokaler inom fastigheterna, 

föreslås tecknas i samband med överlåtelsen, med hyresnivå enligt 

beslutade ekonomiska ramar. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut i 

nedan punkter 1 och 2 ges kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att genomföra överlåtelsen av fastigheterna Helge 

And 17 och 18 i Arboga kommun till Kommunfastigheter i 

Arboga AB samt teckna hyresavtal för lokaler i samma 

fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta fastigheterna 

Helge And 17 och 18 i Arboga kommun till 

Kommunfastigheter i Arboga AB för en total summa 

motsvarande bokfört värde vid överlåtelsetidpunkten med 

justering för återbetalning av mervärdesskatt   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal för 

kommunens behov av lokaler i fastigheterna Helge And 17 

och 18 för tiden efter överlåtelsen, inom beslutade ekonomiska 

ramar. 

Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar tillägg med att villkor förs in i 

köpeavtalet om att sammanträdeslokalerna i Rådhuset även 

fortsättningsvis ska ha samma syfte och funktion. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med Dan 

Avdic Karlssons (V) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 70 KS 271/2020-288 

Försäljning av Arboga kommuns bostadsrätter på 
Kapellgatan och Hällbacksvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut i 

nedan punkter 1 och 2 ges kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att genomföra överlåtelserna av 

bostadsrättslägenheterna 07-2140-1-28-1 Kapellgatan 22 C, 07-

2140-1-59-1 Kapellgatan 22 A, 07-2140-1-38-1 Kapellgatan 22 

C, 07-2145-1-101-1 Hällbacksvägen 109 till Arbogabostäder AB 

samt bostadsrätt på Hällbacksvägen 69 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta 

bostadsrättslägenheterna 07-2140-1-28-1 Kapellgatan 22 C, 07-

2140-1-59-1 Kapellgatan 22 A, 07-2140-1-38-1 Kapellgatan 22 C 

samt 07-2145-1-101-1 Hällbacksvägen 109 till Arbogabostäder 

AB för en köpesumma motsvarande lägenheternas bokförda 

värde vid köpetillfället. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja bostadsrätten på 

Hällbacksvägen 69 till ett bedömt marknadsvärde. 

Sammanfattning 

Arboga kommun köpte tidigare ett antal bostadsrättslägenheter med 

syfte att upplåta i andra hand med s.k. sociala kontrakt. Efter hand 

har kontrakten övergått till vanliga hyresavtal där 

besittningsskyddet för hyresgästen är densamma som för andra 

bostadshyresavtal. Därför kan inte hyresgästen sägas upp vid t.ex. 

försäljning, om inte hyresgästen själv är köparen och har godkänts av 

bostadsrättsföreningen. Kommunen har redan sålt de flesta av 

bostadsrätterna. Kvar i kommunens ägo är följande: 
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Bostadsrättslägenheter                                                                             

07-2140-1-28-1 Kapellgatan 22 C, 30 kvm, årshyra 22 920 kr 

07-2140-1-59-1 Kapellgatan 22 A, 60 kvm, årshyra 38 364 kr 

07-2140-1-38-1 Kapellgatan 22 C, 37 kvm, årshyra 30 168 kr 

07-2145-1-101-1 Hällbacksvägen 109, 92,5 kvm, årshyra 64 704 kr 

(elkostnader ingår i hyran, övriga förbrukningsavgifter bekostar 

hyresgästen själv utöver hyran) 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående 4 st 

bostadsrättslägenheter, upplåtna för bostadsändamål, överlåts till 

Arbogabostäder AB till en summa motsvarande bokfört värde vid 

köpetillfället. Bokfört värde den 25 juni 2020 är 36 811 kr. 

Bostadsrätt – lokal                                                                

Hällbacksvägen 69, 137,5 kvm nyttjas för förskola. I samband med att 

förskolan upphör på Hällbacksvägen 69, och efter återställan av 

lägenheten till bostadsändamål, föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att bostadsrätten säljs till 

marknadsvärde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 71 KS 272/2020-256 

Avgäldsreglering och friköp av tomträttsfastigheten 
Stenängen 5 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Avgäldsunderlaget vid avgäldsreglering för 

tomträttsfastigheten Stenängen 5 ska utgöras av 90 % av det 

marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet. 

Avgäldsräntan ska vara 3 % med 10-årig avgäldsperiod. 

Avgälden avrundas nedåt till närmaste belopp jämnt delbart 

med fyra. 

2. I samband med avgäldsregleringen ska tomträttshavaren 

erbjudas att friköpa sin tomträtt till ett pris om 85 kr/m2. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2020, § 27, om reglering av 

tomträttsavgälder för småhus med avgäldsperioder som löper fr.o.m. 

år 2021. 

Utöver tomträtter för småhus finns det också tomträtter för andra 

ändamål, till exempel industri. Arboga kommun har nu möjlighet att 

justera tomträttsavgälden för industrifastigheten Stenängen 5 vars 

nuvarande avgäldsperiod löper ut under 2021. För att kunna justera 

avgälden för nästkommande period måste avtal om ny avgäld 

tecknas senast ett år före utgången av löpande avgäldsperiod.  

Aktuell fastighet ligger på Stenängsvägen i Arboga kommun, cirka 1 

kilometer norr om Arbogas stadskärna. Fastigheten har en areal på 

8061 m2 och är planlagd för industriändamål enligt gällande 

detaljplan, EII-1/1972. 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att avgäldsunderlaget för 

industrifastigheten Stenängen 5 ska beräknas på samma sätt som för 

småhustomträtter. Det innebär att avgäldsunderlaget ska utgöras av 

90 % av det marktaxeringsvärde som gällde vid senaste årsskiftet 

samt att avgäldsräntan ska vara 3 % med 10-årig avgäldsperiod. 
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Avgälden avrundas nedåt till närmsta belopp jämnt delbart med 

fyra. 

I samband med avgäldsregleringen föreslås tomträttshavaren 

erbjudas att alternativt få friköpa tomträtten. Med hänsyn till nyligen 

sålda industrifastigheter i Arboga kommun samt 

kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 141, om priser 

för industrimark, föreslås fastigheten Stenängen 5 kunna försäljas till 

ett pris om 85 kr/m2, motsvarande 685 185 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 72 KS 314/2020-003 

Information om förbundsordning för Mälardalens 
Brand- och Räddningsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om pågående process där Köping, 

Arboga och Kungsör har skickat förfrågan om inträde i Mälardalens 

Brand- och Räddningsförbund (MBR) från och med den 1 januari 

2021. MBR har på uppdrag av direktionen tagit fram underlag för ny 

förbundsordning och överlåtelseavtal. 

Direktionen har ställt sig positiva till att utöka förbundet och gett 

förbundsdirektören för MBR i uppdrag att genomföra en utökning 

av förbundet. 

Processen att utöka förbundet med fler kommuner kommer att pågå 

under hela 2020 och MBR har valt att organisera arbetet i ett projekt. 

Tidplanen för projektet är snäv då beslut om ny förbundsordning 

och utökning av MBR och tillträde av nya medlemmar ska fattas i 

samtliga kommuners kommunfullmäktige. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 25 

augusti. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 73 KS 6/2020-102 

Förändrad sammansättning av trafiknämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tidigare beslut (KS 2019-01-15 § 27) att utse 

kommunstyrelsens presidium till ledamöter i trafiknämnden 

upphävs.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika trafiknämnd. 

Sammanfattning 

I samband med att tekniska nämnden upphörde vid årsskiftet 

2018/2019 övertog kommunstyrelsen ansvaret för kommunens 

uppgifter som omfattas av lagen (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2019 § 27 valdes 

kommunstyrelsens presidium till trafiknämnd men för att få en 

smidigare hantering av de frågor som ligger på trafiknämnden 

föreslås istället att kommunstyrelsens arbetsutskott även ska vara 

kommunens trafiknämnd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 16 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 KS 305/2020-511 

Ny lokal trafikföreskrift hastighetsbegränsning på 
Moränvägen och Blockvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag att införa en hastighetsbegränsning på 30 km/tim på 

Moränvägen och Blockvägen godkänns och teknisk chef, 

tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB får i uppdrag att 

meddela åtgärderna på Svensk trafikföreskriftssamling 

(STFS).  

Sammanfattning 

Hastighetsplan Arboga genomfördes för några år sedan där 

hastigheterna reglerades för de kommunala gatorna till 30, 40 och 60 

km/tim. Generellt gäller hastighetsbegränsningen 30 km/tim i 

områden med villabebyggelse.  

Infrastrukturen på Södra Brattberget är nu färdigbyggd och två nya 

gator har tillkommit, Moränvägen och Blockvägen. Förslaget är att 

dessa gator får en hastighetsbegränsning på 30 km/tim.  

Nya lokala trafikföreskrifter föreslås upprättas och meddelas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 75 KS 269/2020-511 

Ny lokal trafikföreskrift gångfartsområde på del av 
Kapellgatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag att införa gångfartsområde på delar av Kapellgatan 

godkänns och teknisk chef, tillika vd i Arboga 

Kommunalteknik AB får i uppdrag att meddela åtgärderna på 

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).  

Sammanfattning 

Trafiklösningen på Kapellgatan, mellan Storgatan och Stora Torget är 

idag delvis anpassad för fordonstrafik, även om majoriteten som rör 

sig på sträckan består av gångare och cyklister. Kapellbron är för 

övrigt klassad som en gång- och cykelväg i NVDB (Nationell 

vägdatabas) hos Trafikverket vilket innebär att inga motordrivna 

fordon, förutom moped klass II, får passera bron.  

Trafikregeln ”Gångfartsområde” föreslås därför mellan Storgatan-

Kapellbron-Stora Torget. Trafikregeln innebär att oskyddade 

trafikanterna får förtur över den ändå kraftigt reducerade 

fordonstrafiken. För Kapellbron ändras inget och den kvarstår som 

gång- och cykelväg.   

Trafikregeln gångfartsområde innebär följande:  

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.  

2. Fordon får inte parkeras/Fordon kan/får parkeras men 

endast på anvisad plats.   

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.  

Skälet till att denna trafikregel förslås är att sträckan är en populär 

gång- och cykelpassage över Arbogaån, samt att det finns 

målpunkter som främst besöks av oskyddade trafikanter, exempelvis 

Biblioteket och närliggande restauranger.   

Nya lokala trafikföreskrifter föreslås upprättas och meddelas. 

__________ 
Skickas till: Akten  



  
PROTOKOLL 18 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 76 KS 267/2020-511 

Ny lokal trafikföreskrift väjningsplikt i korsningar längs 
med Norra Ågatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag att införa väjningsplikt i korsningar längs med Norra 

Ågatan godkänns och teknisk chef, tillika vd i Arboga 

Kommunalteknik AB får i uppdrag att meddela åtgärderna på 

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). 

Sammanfattning 

Norra Ågatan är en industrigata med många olika fordonsrelaterade 

verksamheter, ÅDT (årsdygnstrafik) är cirka 1100 fordon/dygn 

vilket motiverar att den trafiken får förtur mot trafik från de mindre 

trafikerade sidogatorna. Högerregeln som gäller för närvarande har 

också en obefintlig efterlevnad.  

Därför föreslås att väjningsplikt införs vid samtliga gatukorsningar 

längs med Norra Ågatan mellan Stenlöpet i väster och E20 i öster.  

Nya lokala trafikföreskrifter föreslås upprättas och meddelas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 77 KS 266/2020-511 

Ny lokal trafikföreskrift väjningsplikt i korsningen 
Nästkvarnsgatan och Lundborgsesplanaden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag att införa väjningsplikt i korsningen 

Nästkvarnsgatan/Lundborgsesplanaden godkänns och 

teknisk chef, tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB får i 

uppdrag att meddela åtgärden på Svensk 

trafikföreskriftssamling (STFS).  

Sammanfattning 

Sedan Jädersvägen gjordes om till huvudled för några år sedan gäller 

väjningsplikt från hela Nästkvarnsområdet för fordon som kör ut 

på Jädersvägen, förutom vid utfarten till Lundborgsesplanaden där 

högerregeln fortfarande gäller. Det finns ingen mätdata om 

högerregeln verkligen efterlevs i korsningen idag, men bedömningen 

är ändå att trafiken på Lundborgsesplanaden anser sig ha företräde. 

För att öka tydligheten för hela Nästkvarnsområdet föreslås att även 

utfarten från Nästkvarnsgatan omfattas av väjningsplikt för fordon 

som ska köra ut på Lundborgsesplanaden.  

Ny lokal trafikföreskrift föreslås upprättas och meddelas.   

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 KS 268/2020-511 

Upphävande av lokal trafikföreskrift parkeringsförbud 
på Gäddgårdsgatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag att upphäva de lokala trafikföreskrifterna 1984 

2010:00183 och 1984 2010:00184 godkänns och teknisk chef, 

tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB får i uppdrag att 

meddela åtgärden på Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).  

Sammanfattning 

Idag råder parkeringsförbud efter större delen av Gäddgårdsgatan, 

mellan Munkgatan och Österled, förbudet gäller vardagar mellan kl. 

07:00-17:00.  

Förbudet infördes 1996 efter önskemål från HSB som då hade 

verksamhet i lokalerna på Gäddgårdsgatan 3, och skälet var att 

lastbilar hade svårt att ta sig in genom grinden för lastning och 

lossning.  

Idag finns inte samma behov och lastbilstrafiken är mycket 

begränsad, därför är förslaget att parkeringsförbudet tas bort för att 

möjliggöra fler parkeringar. Dessutom reglerar Trafikförordningen 

ändå de parkeringsregler som gäller vid in- och utfarter.  

Lokala trafikföreskrifter 1984 2010:00183 och 1984 2010:00184 föreslås 

upphävas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 79 KS 264/2020-511 

Upphävande av lokal trafikföreskrift ändamålsplats för 
lastning och lossning vid Järntorget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Lokal trafikföreskrift 1984 2013:00097 upphävs och teknisk 

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

att meddela åtgärden på Svensk trafikföreskriftssamling 

(STFS). 

Sammanfattning 

Idag finns en ändamålsplats för lastning och lossning utanför den 

tidigare Zoobutiken vid Järntorget enligt lokal trafikföreskrift 1984 

2013:00097. Då butiken har upphört finns inget skäl att behålla 

ändamålsplatsen som istället kan ingå i övrig parkeringsyta.  

Lokal trafikföreskrift 1984 2013:00097 föreslås upphävas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 80 KS 263/2020-511 

Ändring av lokal trafikföreskrift tidsreglering för 
parkeringen vid Arboga station 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag till justering av lokal trafikföreskrift 1984 2018:00106 

godkänns och teknisk chef, tillika vd i Arboga 

Kommunalteknik AB får i uppdrag att meddela åtgärden på 

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). 

Sammanfattning 

Parkeringen söder om järnvägen vid Arboga station är idag reglerad 

till 1 timme.   

Önskemål har inkommit att förlänga tiden till 2 timmar för att bättre 

möta kraven för verksamheterna som bedrivs i lokalerna vid Arboga 

Station.  

Lokal trafikföreskrift 2018:001006 föreslås justeras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 81 KS 262/2020-511 

Ändring av lokal trafikföreskrift tidsreglering för 
parkeringen vid Järntorget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag till justering av lokala trafikföreskrifter 1984 

2013:00096 och 1984 2018:00120 godkänns och teknisk chef, 

tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB får i uppdrag att 

meddela åtgärden på Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). 

Sammanfattning 

Parkeringsytan på Järntorgets sydvästra del är idag reglerad till 2 

timmar, där tidsbegränsningen gäller under tiden vardag utom 

vardag före sön- och helgdag klockan 07.00 – 18.00 och vardag före 

sön- och helgdag klockan 07.00 – 15.00.    

Då den gamla Zoobutiken har upphört är inte behovet av 

korttidsparkeringar i området lika stort. För att bättre möta behoven 

av fler arbetsrelaterade parkeringar ändras tidsreglering till 10 

timmar på samma sätt som det idag är reglerat på parkeringens östra 

sida, mot Trefaldighetskyrkan, enligt LTF 1984 2018:00120.  

Lokala trafikföreskrifter 1984 2013:00096 och 1984 2018:00120 

justeras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 82 KS 265/2020-511 

Lokal trafikföreskrift stopplikt vid korsningen 
Engelbrektsgatan och Köpingsvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag att låta lokala trafikföreskrifter 1984 2018:00112 och 

1984 2018:00113 kvarstå som permanenta på Svensk 

trafikföreskriftssamling (STFS) godkänns. 

Sammanfattning 

Stopplikten i korsningen infördes på försök 2018 och de lokala 

trafikföreskrifterna 1984 2018:00112 & 1984 2018:00113 meddelades 

på STFS. Inrapporterade olyckor har därefter minskat vilket var 

syftet med försöket.   

Då resultatet visat sig vara lyckat avbryts försöket och trafikreglerna 

får kvarstå som permanenta.  

Lokala trafikföreskrifter 1984 2018:00112 & 1984 2018:00113 kvarstår. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 83 KS 245/2020-003 

Revidering av attestreglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma 

kommungemensam blankett för attestförteckning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Attestreglemente för Arboga kommun godkänns och gäller 

från och med 2020-10-01. 

2. Nuvarande attestreglemente för Arboga kommun (KF § 

153/2008) upphör att gälla 2020-09-30. 

Sammanfattning 

Nuvarande attestreglemente är från december 2008. Det finns ett 

behov att ett nytt reglemente då organisationen ser annorlunda ut 

och IT-systemen och arbetssätt är förändrade.  

Attestreglementet är en del av Arboga kommuns arbete med intern 

kontroll. Intern kontroll av ekonomiska transaktioner kallas ofta att 

attestera och innebär att behörig person genom sin namnteckning 

eller elektronisk signatur intygar att transaktionen är kontrollerad 

och felfri.  

Kommunens helägda bolag ska utfärda egna attestreglementen i 

tillämpliga delar. Reglementet styr ansvars- och arbetsfördelningen i 

kommunen när attest sker av ekonomiska transaktioner. 

Behörigheten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner avseende 

till exempel rätten att ingå avtal framgår av delegationsordningar.  

Attestreglementet samspelar med styrdokumenten avseende intern 

kontroll och delegationsordning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 26 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 84 KS 246/2020-042 

Förändrad pensionsredovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta 

1. Arboga kommun övergår från och med år 2021 till lagens 

blandmodell avseende pensionsredovisning. Detta innebär att 

bokslut år 2020 blir sista året med fullfondsredovisning.  

Sammanfattning 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att 

beakta, eftersom skulden ska finansieras under en lång tid framöver. 

Redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader regleras i 

lagen om kommunal bokföring och redovisning samt genom 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som 

är sektorns normgivande organ för redovisning. 

Regelverket anger att de pensioner som intjänats före år 1998 ska 

redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensionerna som 

intjänades före 1998 hanteras ”pay as you go”, det vill säga 

kostnaden tas vid utbetalningen. Samtidigt som pensionsintjänandet 

från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet. Det innebär att 

förändringen och åtagandet inte ska redovisas aktivt i kommunens 

resultat- och balansräkning. Fullfondsredovisning innebär att såväl 

avsättningen samt skulden före 1998 tas upp i balansräkningen och 

att skuldförändringen påverkar resultatet. Enligt fullfondsmodellen 

redovisas samtliga pensionsåtaganden i kommunens balansräkning. 

Pensionsutbetalningarna är detsamma enligt både modellerna. 

Arboga kommun förändrade år 2010 redovisningsmodellen för 

pensioner från blandmodellen till fullfondsmodellen. Kommunen 

anser att det är ett mer korrekt sätt att redovisa pensionsskulden på. 

För att få jämförbarhet mellan åren har effekterna redovisats av 

fullfondsmodellen i resultaträkningen som en jämförelsestörande 

post. Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive särskild 

löneskatt uppgick vid utgången av år 2019 till 379 miljoner kronor.  



  
PROTOKOLL 27 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Arboga kommun har därmed inte följt lagstiftningen avseende 

pensionsredovisningen sedan 2010 då kommunen redovisat enligt en 

fullfondsmodell. I den nya lagen om kommunal bokföring och 

redovisning som trädde i kraft 2019 ingår ingen förändring av 

pensionsredovisningen. I regeringsförslaget avsåg regeringen att 

tillsätta en utredning för att vidare utreda vilka konsekvenser en ny 

redovisningsmodell för pensionsförpliktelser får på ekonomin för 

kommuner och regioner, samt hur detta påverkar kravet på god 

ekonomisk hushållning och balanskrav. Det finns ännu ingen 

indikation på att utredningen börjar under överskådlig framtid. 

Därför föreslås att kommunen övergår till lagens blandmodell från 

och med år 2021 vilket innebär att bokslut 2020 blir sista året med 

fullfondsredovisning.  

Tidigare år innebar fullfondsredovisning en högre kostnad då 

pensionsskulden fortfarande ökade. Numera innebär 

fullfondsredovisning en lägre kostnad då den gamla skulden 

minskar/amorteras ner. För Arboga kommuns del innebär en 

övergång till blandmodell i resultatbudgeteten för år 2021 ett 

försämrat resultat med cirka 11 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 85 KS 246/2019-106 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands 
län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till 

regional utvecklingsstrategi, RUS. 

Sammanfattning 

Region Västmanlands strategiska regionala beredning behandlade 

den 3 april 2020, § 22, regional utvecklingsplan, RUS. Beredningen 

ställer sig bakom förslaget till regional utvecklingsstrategi med 

tillägg om covid-19 enligt diskussion vid sammanträdet och 

rekommenderar regionen att anta redovisat förslag inklusive tillägg. 

Beredningen rekommenderar även länets kommuner att ställa sig 

bakom redovisat förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive 

tillägg. RUS kan vara vägledande i de lokala handlingsplanerna och 

för långsiktig planering. 

Kommunstyrelsen har den 27 augusti 2019, § 126 svarat på remiss 

om förslag till regional utvecklingsplan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 86 KS 130/2020-191 

Rapport från inspektion av överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 26 november 2019 inspekterat 

den gemensamma överförmyndarverksamheten för Västra 

Mälardalen. Rapporten har översänts till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i 

kommunerna. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om 

överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, 

förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert 

och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis 

utvalda akter. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning 

att kritisera Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och 

Kungsörs kommuner på följande punkter: 

• Ingen överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare. 

• Ingen handläggning i ärende angående god man enligt 11 

kap. 3 § föräldrabalken i två års tid. 

• Bristande tillsyn av att redovisning ges in i ett förmynderskap. 

• Inget beslut om att förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (38) 
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§ 87 KS 217/2020-049 

Förslag till fortsatt process utifrån översyn av Västra 
Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samordningen av processer ses över av extern aktör med 

förslag till lösning under 2020. 

2. Kommunerna tillsammans med förbundet ser över 

beställningarna/basöverenskommelserna så att de 

överensstämmer med behov och möjlig leverans. 

3. Fakturaskanningen ses över i sin helhet 

4. Stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa 

möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så 

kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna. 

Sammanfattning 

KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun 

utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra 

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

fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 

2006 då förbundet startade. 

KPMG fick uppdraget att genomföra en referensanalys av hur VMKF 

bedriver sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalité i 

jämförelse med strukturellt liknande kommuner. 

Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt 

referensanalysen uppvisar de största avvikelserna. 

Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande 

verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som 

medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver. 

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar 

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

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

arbete kring. 
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Självklart är att samtliga delar som belyses i rapporten ska beaktas 

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

får störst betydelse och ger snabbast utveckling av samverkan mellan 

förbundet och kommunerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 88 KS 274/2020-050 

Fördjupad samverkan - Gemensam 12-
stegsbehandling i KAK 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samverkansavtal/överenskommelse gällande 12-

stegsbehandling godkänns under förutsättning att Köpings 

och Kungsörs kommuner fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Tidigare har avtal och överenskommelser har träffats mellan 

Köpings, Arbogas och Kungsörs kommuner inom individ- och 

familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning inom ramen för 

fördjupad samverkan. 

Nu har även överenskommelsen om 12-stegsbehandling färdigställts. 

Överenskommelsen innebär att varje kommun bidrar med en 

personal som arbetar del av sin tid i denna behandlingsenhet. 

Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 17 juni 

2020 § 75.  

Avtal/överenskommelser inom fördjupad samverkan ska beslutas 

av kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 89 KS 280/2020-010 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund godkänns under förutsättning att den 

godkänns även av Kungsörs kommun. 

2. Förbundsordningen träder ikraft den 1 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs 

av kommunfullmäktige den 25 november 2010, § 7, i samband med 

bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen 

gjordes i kommunfullmäktige den 12 september 2019, § 100. 

Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 

avser förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 34 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 90 KS 281/2020-109 

Revidering av alkohol- och drogpolitisk policy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera 

kommunens alkohol- och drogpolitiska policy. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har uppdragit åt förvaltningen att se 

över riktlinjerna för lokaluthyrning. Förslaget bordlades vid 

nämndens sammanträde den 25 juni 2020, § 42 och nämnden 

önskade att kommunfullmäktige ska se över den nu gällande 

alkohol- och drogpolitiska policyn som antogs av 

kommunfullmäktige den 23 oktober 2008, § 130. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar nämndens uppfattning om att 

policyn behöver revideras. Revideringen bör omfatta hela ANDTS-

området och göras tillsammans med förebyggande rådet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 91 KS 253/2020-107 

Revidering av bolagsordning för AVAAB, Arboga 
Vatten och Avlopp AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad bolagsordning AVAAB, Arboga Vatten och avlopp 

AB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 § 139 om 

ägardirektiv och bolagsordningar för Arboga Kommunalteknik AB 

och Arboga Vatten och Avlopp AB. De beslut som gällde 

bolagsordningarna framgår nedan.  

• Bolagsordningarna ändras under § 5 Fullmäktiges rätt att ta 

ställning genom att stycket om när kommunfullmäktiges 

yttrande ska inhämtas flyttas till ägardirektiven. 

• Bolagsordningar ändras under § 6 med att aktiekapitalet ska 

vara högst 200 000 kronor samt under § 7 med att antal aktier 

ska vara högst 200 000 st. 

• Bolagsordningarna ändras under § 11 från att kallelse till 

bolagsstämma ska ske genom brev med posten till att kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. 

• Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Kommunalteknik 

AB och Arboga Vatten och Avlopp AB godkänns för övrigt. 

Formuleringen i bolagsordningarnas § 11 om kallelse till 

bolagsstämma bedömdes inte som korrekt av Bolagsverket och 

kommunfullmäktige beslutade därför den 28 mars 2020, § 38 om 

revidering och ny lydelse enligt följande:   

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 

elektroniskt (om det inte är olämpligt) tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman. 

Under ärendets handläggning försvann överstrykningen av den text 

som skulle tas bort och ändringen blev därför inte fullföljd. Texten 



  
PROTOKOLL 36 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

som ska tas bort är nu både angiven med fet stil och omgiven av 

parentes i stället. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 92 KS 254/2020-107 

Revidering av bolagsordning för AKTAB, Arboga 
kommunalteknik AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB, 

AKTAB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2020, § 38 om 

revidering av bolagsordningarna i Arboga Kommunalteknik AB och 

Arboga Vatten och avlopp AB. En av revideringarna föll tyvärr bort i 

hanteringen av ärendet och beslutet medförde att den bolagsordning 

som skickades in till bolagsverket inte var helt korrekt. 

Bolagsordningen för AKTAB som registrerats innehåller den 

korrekta formuleringen i § 11 och för att få en likalydande 

bolagsordning även i kommunfullmäktige så behöver beslutet tas en 

gång till. 

Revideringen gäller § 11 och den korrekta lydelsen ska vara: 

Kallelse ska ske genom brev med posten eller elektroniskt. Tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (38) 
Sammanträdesdatum  

2020-08-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 93 KS 306/2020-006 

Sammanträdesplan 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021 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. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten 


