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§ 113  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 114 KS 63/2018-310 

Lägesrapport om uppdrag i strategisk och ekonomisk 
plan 2018-2020 att utveckla Arbogas Stadskärna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Teknisk chef/vd för Kommunalteknik AB redogör för status på 

uppdrag i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 att utveckla 

Arbogas stadskärna. Fokus i återrapporteringen är främst Nytorget 

och Nygatan där en konsult tagit fram ett förslag på 

gestaltningsprogram. 

Näringslivschefen redogör för vilka synpunkter som kommit fram i 

dialogen med näringsidkare vad gäller Nygatan och dess utformning 

m.m.  

Handlingar kommer att skickas ut inför kommunstyrelsens 

sammanträde. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet tackar för 

informationen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Anders Röhfors (M) yrkande finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 115 KS 153/2014-315 

Parkeringsnorm för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Sammanfattning 

När man pratar om parkering är det viktigt att göra skillnad mellan 

parkering på allmän platsmark och parkering på kvartersmark. 

Kommunen ansvarar i regel för parkering på allmän platsmark och 

fastighetsägare för parkering på kvartersmark.  

Kommunen har dock det övergripande ansvaret för planeringen av 

parkering och ska i detaljplan ange det parkeringsbehov som ska 

tillgodoses inom respektive planområde. Kommunen kan i detaljplan 

dessutom reglera det utrymme som skall utgöras av parkering samt 

bestämma på vilka ytor som parkering ska anordnas.  

Kommunen har däremot ingen skyldighet att anordna parkering på 

kvartersmarken, ansvaret ligger på fastighetsägaren att i skälig 

utsträckning anordna parkeringsplatser på en tomt.  

Samhällsbyggnadsenheten har därför tagit fram förslag till en 

parkeringsnorm för Arboga kommun som tar ställning till vad som 

bör anses vara parkering i skälig utsträckning. I parkeringsnormen 

finns olika parkeringstal för både cykel och bil som gäller för 

småhus, flerbostadshus och olika verksamheter.  

Kommunen har delats in i två zoner med olika parkeringstal med 

hänsyn till platsers olika förutsättningar. Zon 1 omfattar stadskärnan 

och zon 2 omfattar övriga kommunen. Parkeringstalen bygger på 

statistik om antalet personbilar i kommunen, biltäthet per invånare 

och jämförelser med andra kommuners parkeringstal och antagen 

arbetstäthet.  

Parkeringsnorm för Arboga kommun lyftes 2014 men 

kommunfullmäktige återremitterade ärendet som en 
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minoritetsåterremiss för att kompletteras med en 

konsekvensbeskrivning av de beslut som föreslås. 

Samhällsbyggnadsenheten har därefter omarbetat parkeringsnormen 

i sin helhet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Parkeringsnorm för Arboga kommun antas. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Anders Röhfors (M) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 116 KS 369/2020-106 

Avtal om näringslivssamarbetet inom Stockholm 
Business Alliance för perioden 2021-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Avtal om näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen 

genom SBA, Stockholm Business Alliance, under perioden 

2021-2025 godkänns. 

2. Varje kommun bidrar med fyra kronor per invånare i 

kommunen per den 1 januari varje år, med 2021 som första år. 

Arboga kommuns kostnad finansieras inom 

kommunstyrelsens ekonomiska ram. 

Sammanfattning 

Samarbetet med SBA inleddes 2006 och Arboga kommun har varit 

med i samarbetet sedan starten, dvs tre femårsperioder. Idag 

omfattar samarbetet 56 kommuner.  

Syftet med samarbetet är att förstärka och utveckla 

Stockholm/Mälardalen som en plats för etableringar och tillväxt 

genom att i första hand fokusera på: 

• Investeringar och etableringar 

• Utveckling gav kommunernas service till de lokala företagen 

• Stötta de redan befintliga utlandsägda bolagen i regionen 

SBA samarbetet ger kommunerna en förstärkning inom områden 

som man normalt inte har resurser att jobba med i den enskilda 

kommunen. T.ex. internationell marknadsföring och internationella 

etableringar. Vi har utvärderat samarbetet den senaste perioden och 

funnit att samarbetat varit värdefullt, speciellt inom 

investeringsfrämjande och internationell marknadsföring.  

Arboga kommun har varit aktiv i etableringsarbetet och har nyttjat 

de medarbetare som finns på SBA för att svara på åtta förfrågningar 

under perioden, varav tre varit skarpa. Fram till 2019 var 

vi registrerade hos SBA att vi var intressanta för större etableringar 
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inom område datacentrallager, något vi gjorde om till Lager/logistik 

under 2020. 

Vi har även nyttjat nätverket väl och lärt känna kollegor på 

näringslivssidan i de olika kommunerna. Tips och idéer har bidragit 

till att utveckla vårt eget näringslivsarbete.  

Det finns goda grunder för att fortsätta samarbetet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 117 KS 417/2020-003 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunstrateg presenterar förslag på kontrollpunkter för 2021 och 

ledamöterna genomför riskbedömning. Ärendet återkommer för 

beslut på kommunstyrelsens sammanträde. 

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

Lägesbild av kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kanslichefen lämnar en lägesrapport om kommunens arbete med 

anledning av coronaviruset. En lägesrapport lämnas vid 

sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 119 KS 69/2020-041 

Revidering av strategisk och ekonomisk plan 2021-
2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige fördelar 856 213 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 2021-2023.  

2. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i dokumentet 

Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat 

överskott motsvarande 1 procent av skatter och kommunal-

ekonomisk utjämning. 

3. Partistödet år 2021 utbetalas med ett grundstöd på 32 014 

kronor samt ett mandatstöd på 10 290 kronor 

4. Dokument Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 i övrigt 

antas. 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges 

samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en 

plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål 

och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 

tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP).  

I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, 

vision, strategiska områden samt övergripande mål och mätningar 

för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering och 

ramar. Enligt kommunens process avseende planering och 

uppföljning fastställde kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i 



  
PROTOKOLL 13 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

augusti-september resultatbudget, ekonomiska ramar, 

investeringsbudget, finansieringsbudget, skattesats och 

övergripande mål.  

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering 

av de ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska 

förutsättningarna har förändrats och det är stor osäkerhet om 

konjunkturen till följd av pågående pandemi. Med anledning av 

förändrade förutsättningar revideras tidigare beslut avseende 

finansieringen och de ekonomiska ramarna till nämnderna och 

styrelsen. Följande förutsättningar har förändrats.  

• Skatter och bidrag 

• Pensionsprognos 

• Budgetproposition 

• Nulägesanalys 

• Hyrespott 

• Övriga förändrade ekonomiska förutsättningar 

Den politiska majoriteten (P7) lämnar följande förslag till 

förändringar i resultatbudget och de ekonomiska ramarna. Årets 

resultat förändras inte men däremot förändras finansieringen och de 

ekonomiska ramarna. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 120 KS 395/2020-045 

Kvittningsemission av förlagslån för Mälarenergi Elnät 
AB samt revidering av ägardirektiv 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mälarenergi Elnät AB får i uppdrag att genomföra en 

nyemission. Detta ska ske i form av en kvittningsemission där 

emissionsbeloppet kvittas mot Arboga kommuns fordran på 

Mälarenergi Elnät AB. Kvittningsemission ska genomföras 

med 12 240 nya aktier till en kurs på 100 kronor per aktie, det 

vill säga 1 224 000 kr samt en överkurs om 59 976 000 kr.  

2. Arboga kommun godkänns teckna andel av nyemitterade 

aktier enligt punkt 1, motsvarande Arboga kommuns 

befintliga ägarandel. 

3. Arboga kommun godkänns göra de justeringar som krävs i 

gällande aktieägaravtal med anledning av nyemissionen. 

4. Arboga kommun godkänner förslag till reviderat 

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB. 

5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga 

ägare i Mälarenergi Elnät AB fattar motsvarande beslut om 

nyemission i respektive kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Mälarenergi Elnät AB har fått förändrade ekonomiska 

förutsättningar i och med skärpt reglering av elnätsavgifterna. Det 

får till följd att bolagets intäkter och resultat minskar. Soliditeten 

(långsiktiga betalningsförmågan) riskerar att sjunka till en allt för låg 

nivå och under ägarnas krav. Mälarenergi Elnät AB kommer 

dessutom att ha svårt att göra avdrag för hela räntekostnaden i sin 

deklaration på grund av nya ränteavdragsbegränsningsregler.  

Arboga kommun har en fordran (förlagslån) på Mälarenergi Elnät 

AB. Förlagslånet uppgår till 61,2 miljoner kronor med en ränta på 10 

procent vilket innebär att Mälarenergi Elnät AB årligen betalar 6,12 

miljoner kronor i ränta till kommunen.  
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Förslaget är att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet som 

innebär att det egna kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 

600 miljoner kronor och att förlagslånet i sin helhet avslutas. 

Mälarenergi Elnät AB ska efter transaktionerna genomförts lämna 

utdelning med motsvarande räntebeloppet till Arboga kommun eller 

i den omfattning som ägardirektivet föreskriver. Ägardirektivet finns 

som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Transaktionen som genomförs innebär att Mälarenergi Elnät AB:s 

räntekostnader som uppgår till totalt 60 miljoner kronor för alla 

delägare (fordringsägare) försvinner vilket minimerar risken med att 

lån och dess räntekostnader i framtiden inte bedöms vara fullt 

skattemässigt avdragsgilla i bolaget.  

Bolaget bedöms, efter genomförd transaktion, ha en stark soliditet 

och en god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 121 KS 317/2019-008 

Riktlinjer för markanvisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Riktlinjer för markanvisning antas och börjar gälla den 1 

januari 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för markanvisning, som antogs 2018-03-15, upphävs 

från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Enligt 2§ i lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 

alla kommuner som genomför markanvisningar ha antagna 

riktlinjer. För att Arbogas riktlinjer ska vara aktuella har 

samhällsbyggnadsenheten gjort en revidering. 

Samhällsbyggnadsenheten har förtydligat att riktlinjerna gäller 

markanvisningar för alla typer av markanvändning (bostäder, 

industrier och verksamheter) och beskrivningen av rutinerna vid 

olika förfaranden har utvecklats. Ett avsnitt har lagts till om att 

kommunen kan använda bedömningskriterier vid markanvisning, 

och att dessa kriterier ska återspegla kommunens visioner och planer 

för Arbogas utveckling. Principer för uttagande av 

markanvisningsavgift har förtydligats och en lägsta och högsta nivå 

har bestämts för avgiften. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 122 KS 396/2020-041 

Detaljplaner där planavgift inte längre ska tas ut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Detaljplanerna EII-1/1989 kv Kappaklint, EII-5/1989 Kv 

Gambrinus, EII-1/1993 kv Plogen, EII-3/1995 kv Pumpen, och 

EII-1/1997 Jädersbruk är färdigbetalda. 

Sammanfattning 

När kommunen tar fram en detaljplan finansieras detta antingen 

direkt av berörda fastighetsägare/exploatörer via planavtal eller 

genom att kommunen tar ut en planavgift vid bygglov. Planavgift får 

tas ut för att täcka kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsenheten har gjort en översyn av de detaljplaner 

där planavgift tas ut och kommit fram till att fem detaljplaner, listade 

i tabellen nedan, kan anses vara färdigbetalda. Planavgift vid 

bygglov ska därför inte längre tas ut för dessa detaljplaner.  

Vilka planer som ska anses vara färdigbetalda har avgjorts utifrån 

två kriterier. Det första kriteriet gäller detaljplaner för områden som 

inte var exploaterade när detaljplanen antogs. När området har 

fastighetsindelats och alla fastigheter har bebyggts med en 

huvudbyggnad bör dessa detaljplaner anses vara färdigbetalda. Det 

andra kriteriet gäller detaljplaner som tagits fram för att ändra 

förutsättningarna för exploatering i ett redan utbyggt område, 

exempelvis utökning av byggrätten. För dessa detaljplaner är det 

efter en längre tid och på grund av bristande underlag svårare att 

bestämma när de kan anses vara färdigbetalda.  

Samhällsbyggnadsenheten anser att de detaljplaner som är antagna 

tidigare än år 2000 bör anses vara färdigbetalda. Det har då gått mer 

än 20 år sedan detaljplanerna antogs. De fastighetsägare som bidrog 

till att detaljplanerna ändrades har troligtvis nyttjat de ändrade 

förutsättningarna och därigenom bidragit till finansieringen av 

detaljplanerna. 

 



  
PROTOKOLL 19 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beteckning Namn 

EII-1/1989 Kv Kappaklint 

EII-5/1989 Kv Gambrinus 

EII-1/1993 Kv Plogen 

EII-3/1995 Kv Pumpen 

EII-1/1997 Jädersbruk 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 123 KS 389/2020-212 

Svar på remiss av ny översiktsplan för Surahammars 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunsstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns remissvar på förslaget till ny översiktsplan 

för Surahammars kommun. 

Sammanfattning 

Surahammars kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan 

för kommunen. Förslaget kommer ligga ut före granskning 2 oktober 

– 2 december 2020. Översiktsplanen är tänkt att gälla 2020 – 

2040.  Handlingar går att finna på Surahammars kommuns hemsida.  

Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av 

mark – och vattenområden i kommunen. Översiktsplanen är tänkt att 

vara ett vägledande dokument i all kommunal planering.  

Arboga kommun ser positivt på Surahammars förslag till ny 

översiktsplan och anser att planen är välarbetad och presenteras på 

ett trevligt vis.  

Framförallt ser Arboga kommun positivt till översiktsplanens fokus 

på hållbar utveckling och åtgärder för att förbättra klimatet. 

Exempelvis fokuserar planen på gång – och cykelvägar, 

underlättande av solenergi samt att kommunen avser att ta fram en 

energi- och klimatstrategi för kommunen.  

Att Surahammars kommun fortsatt vill jobba för att utveckla 

infrastrukturen både inom kommunen och till andra delar av 

regionen ser Arboga kommun som positivt.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 124 KS 407/2020-210 

Svar på remiss av planprogram för Kungsörs tätort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns remissvar på förslag till planprogram för 

Kungsörs tätort. 

Sammanfattning 

Kungsörs kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för 

tätorten. Förslaget kommer vara ute på samråd 19 oktober – 7 

december 2020. Handlingar går att finna på Kungsörs kommuns 

hemsida.  

Planprogrammet är tänkt att visa inriktningen för tätortens 

utveckling och fungera som ett komplement till den gällande 

översiktsplanen. Programmet pekar ut ett antal möjliga områden för 

bostäder, förskola och särskilda boenden.  

Arboga ser positivt på planförslaget och anser att det kompletterar 

den befintliga översiktsplanen på ett bra sätt.  

Planprogrammet pekar ut ett antal områden som idag används som 

jordbruksmark, men som i framtiden avses ta i anspråk för bostäder 

och verksamheter. Planprogrammet gör en bra avvägning mellan att 

exploatera och bevara jordbruksmarken. Det presenteras även en 

grundläggande prioriteringslista över vilka områden som bör 

prioriteras.  

Arboga kommun håller med om vikten av goda transporter med 

exempelvis tåg är av stor vikt. Arboga kommun ser positivt på de 

attraktivitetshöjande åtgärder som föreslås vid stationsområdet och 

även utvecklingen av stråket mellan stationsområdet och centrum.  

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten   



  
PROTOKOLL 22 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 125 KS 364/2020-004 

Minimal pappershantering vid ärendehantering i 
Arboga kommuns kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 

diariet, skannas för att därefter gallras direkt. 

2. Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt utan avser 

pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och 

med 2021-01-01.  

3. Övriga nämnder och bolag verksamma inom 

kommunen uppmanas fatta likalydande beslut när rutiner för 

kompletta digitala diarium säkerställts. 

Sammanfattning 

För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Arboga 

genom inköp av ett gemensamt it-stöd för Köping, Kungsör och 

Arboga. Systemet, w3d3, är ett i kommunala och statliga 

sammanhang välkänt och väl spritt använt stöd för detta syfte. Det 

betyder att samtliga ärenden som hanteras i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige finns i vårt digitala diarium med komplett 

information. 

Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende 

dessutom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det 

innebär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels 

digitalt, dels på papper. 

Att arbetet med pappersakter har varit ett fortsatt naturligt sätt att 

arbeta har delvis att göra med ursprungsprincipen, det vill säga att 

allmänna handlingar ska bevaras i det format som de upprättas i 

eller har inkommit till en myndighet. Handlingar som kommit till 

kommunen på papper har således skannats in och sparats ner i det 

digitala ärendehanteringssystemet. Handlingar som kommer till 

kommunen digitalt har skrivits ut och sparats ner i pappersakter. 

Allt för att de båda parallella systemen ska vara kompletta. 



  
PROTOKOLL 23 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Idag, 2020, inkommer allt färre handlingar till kommunen på papper. 

Det innebär ett omfattande merarbete för kansliet att skriva ut dessa 

handlingar för att underhålla de båda systemen för lagring. Det är få 

handlingar som kräver namnunderskrifter och för den sakens skull 

behöver bevaras på papper. Det handlar om handlingar som enligt 

lag kräver ett egenhändigt undertecknande eller underskrift för att 

vara giltiga, exempelvis köpehandlingar och skriftliga avtal. Detta så 

länge vi inte arbetar med elektronisk signering. Då kan även dessa 

handlingstyper hanteras som original i elektronisk form. Även vissa 

andra handlingar av vikt kan behövas bevaras i pappersform. 

Exempelvis handlingar som kan behövas utifrån bevisvärde eller är 

nödvändiga för identifiering eller kartor som inte är lämpliga att 

bevara i elektronisk form. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 126 KS 375/2020-041 

Svar på remiss av långtidsbudget för Hjälmarens 
vattenvårdsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun har tagit del av Hjälmarens 

Vattenvårdsförbunds långtidsbudget 2020-2023 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 kronor/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  



  
PROTOKOLL 25 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 127 KS 379/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel godkänns och gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggnings-

kostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en 

höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen 

av kostnaderna för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Höjningen av miljöbalkstaxan får även en indirekt effekt på miljö- 

och hälsoskyddsenhetens övriga taxor eftersom timtaxan för 

samtliga tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt 

miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 1 060 kronor 

föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 26 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 128 KS 380/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt lag om tobak 
och liknande produkter 

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 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 

produkter. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggnings-

kostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en 

höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen 

av kostnaderna för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Höjningen av miljöbalkstaxan får även en indirekt effekt på miljö- 

och hälsoskyddsenhetens övriga taxor eftersom timtaxan för 

samtliga tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt 

miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 1 060 kronor 

föreslås gälla för taxa för verksamhet enligt lag om tobak och 

liknande produkter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 129 KS 381/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt strålskyddslagen godkänns och gäller från 

och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen. 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning.  

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggnings-

kostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en 

höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen 

av kostnaderna för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Höjningen av miljöbalkstaxan får även en indirekt effekt på miljö- 

och hälsoskyddsenhetens övriga taxor eftersom timtaxan för 

samtliga tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt 

miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 1 060 kronor 

föreslås gälla för taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 130 KS 382/2020-041 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen. 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av 

sanktionsavgifter och för delgivning.  

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av 

handläggningskostnad (timavgift) gjorts inom den offentliga 

kontrollen. Livsmedelstaxan ligger något högre än miljöbalkstaxan 

eftersom livsmedelslagstiftningen inte tilllåter att restiden utgör en 

avgiftsgrundande post. För 2021 föreslås en höjning av timavgiften 

för livsmedelskontrollen från 1 060 kronor till 1 130 kronor. 

Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna för 

nuvarande debiterbara kontrollverksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 131 KS 383/2020-042 

Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer 
exklusive tillståndsprövning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive 

tillståndsprövning godkänns och gäller från och med 1 januari 

2021. 

Sammanfattning 

Förbundsordningen har nyligen reviderats och VMMF har fått 

ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Avgift 

får tas ut för tillsyn varför en ny taxa behöver antas. Timavgiften för 

tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer jämförs med 

timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till 

övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. Samma timavgift som för 

miljöbalken, 1 060 kronor, föreslås gälla för taxan om 

sprängämnesprekursorer. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 132 KS 384/2020-041 

Revidering av taxa för bygglov 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

bygglov godkänns och gäller från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för bygglov. 

Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför 

indexjustering sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de 

kostnadsökningar på 1,6 % som förbundet har för sin verksamhet i 

enlighet med den strategiska ekonomiska planen 2021-2023 behöver 

bygglovtaxans justeringsfaktor (N) höjas från 1,09 till 1,1 och 

timavgiften höjas från 980 kronor till 995 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 133 KS 385/2020-041 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

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 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

Taxan består av en inledande del och fyra bilagor (tillsyn och 

prövning, avgiftsklasser miljöfarliga verksamheter, avgiftsklasser 

hälsoskyddsverksamheter samt risk- och erfarenhetsbedömning). 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av 

miljösanktionsavgifter och för delgivning. Tillägg har gjorts gällande 

prövning av förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande 

av fosforfiltermaterial. Förtydligande och tillägg har gjorts för 

inrättande av enklare bad-disk-tvätt-avlopp. Handläggningstid för 

tillsyn enskilt avlopp har ändrats till fast handläggningstid. 

En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för 

tillsyn enligt miljöbalken har gjorts. Enligt den nya beräkningen och 

med stöd av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja 

timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 134 KS 386/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt alkohollagen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt alkohollagen (folköl) godkänns och gäller 

från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl). 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av 

handläggningskostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det 

föreslås en höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla 

täckningen av kostnaderna för nuvarande debiterbara 

tillsynsverksamhet. Höjningen av miljöbalkstaxan får även en 

indirekt effekt på miljö- och hälsoskyddsenhetens övriga taxor 

eftersom timtaxan för samtliga tillsynsområden är knuten till den 

nivå som gäller enligt miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 

kronor till 1 060 kronor föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig 

alkohollagen (folköl). 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 135 KS 400/2020-041 

Revidering av taxa för schakttillstånd, grävning utan 
tillstånd och utebliven färdiganmälan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för schakttillstånd, grävning utan tillstånd och 

utebliven färdiganmälan antas att gälla från och med  

2021-01-01. 

Sammanfattning 

Taxa för handläggning av ansökan av schakttillstånd föreslås ändras 

från 0 kronor och 1 000 kronor och att det endast ska gälla företag. 

En ny taxa föreslås även vid önskning om snabbare hantering inom 

två arbetsdagar till 2 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 34 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 136 KS 402/2020-041 

Revidering av taxa för tippavgift på Kallstenstippen 
samt namnbyte till taxa för tippning på Kallstens- och 
Kobergstippen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet återremitteras för förnyad översyn inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 10 november. 

Sammanfattning 

Tidigare avgifter för lastbil och släp eller trailer samt avgift för större 

mängd föreslås bytas ut till avgifter per m3 istället. Där föreslås olika 

avgifter för torra respektive blöta schakt- och fyllnadsmassor.  

Taxan föreslås även gälla både Kallstenstippen och Kobergstippen 

varför namnändring av taxan föreslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för tippning på Kallstens- och Kobergstippen 

antas att gälla från och med 2021-01-01. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar att ärenden återremitteras för förnyad 

översyn inför kommunstyrelsens sammanträde den 10 november. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Anders Röhfors (M) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar bifalla Anders Röhfors (M) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 137 KS 378/2020-041 

Taxa för planverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxa för planverksamheten antas och gäller från och med den 

1 januari 2021. 

2. Nu gällande taxa för planverksamheten upphävs från och 

med den 1 januari 2021. 

3. Samhällsbyggnadsenheten får besluta att inför varje nytt år 

ändra de i denna taxa antagna avgifterna och timavgifterna 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Indexuppräkningen sker utifrån förändringar i oktoberindex. 

Sammanfattning 

Varje år ser kommunstyrelseförvaltningen över gällande taxor. På 

grund av att Sveriges kommuner och regioner har uppdaterat sin 

vägledning gällande taxor för ärenden som regleras av Plan- och 

bygglagen har förvaltningen valt att ta fram en ny taxa för 

planverksamheten. Den nya konstruktionen av taxa för 

planverksamhet har gjorts med målet att taxan i stort ska följa den 

nya vägledningen. Syftet är också att den ska vara enklare och 

tydligare, både för de tjänstemän som avgör vilken avgift som ska tas 

ut och för den sökande. 

Taxan innehåller principer för avgifter för planbesked, planavgift 

enligt planavtal, och för planavgift vid bygglov. Avgiften för 

planbesked är indelad i tre avgiftsnivåer och bestäms av planens 

komplexitet. Planavgift enligt planavtal baseras på kostnaden för 

kommunens nedlagda tid enligt ett bestämt timpris baserat på 

självkostnadsprincipen. För planavgift vid bygglov specificeras 

avgiftsbeloppen för olika typer av åtgärder. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 138 KS 350/2020-041 

Revidering av VA-taxa 

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 2021. 

2. Arboga Vatten och Avlopp AB har rätt att besluta om årlig 

avgiftshöjning enligt index i §10 och §22 i förslag till VA-taxa. 

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB:s styrelse har beslutat att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera VA-

taxan.  

Brukningsavgifterna har inte ökat sedan 2014, det genomfördes 

däremot 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 framtida 

investeringar. Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår att 

brukningstaxans fasta del höjs med 10 procent. Denna höjning 

innebär att årskostnaderna för Typhus A ökar från 6 200 kr år 2020 

till 6 565 kr år 2021 (365 kr/år). Det motsvarar en höjning på 6,2 

procent för ett typhus A. 

Motivet till höjningen av den fasta avgiften är att taxan bättre ska 

spegla kostnaderna för att producera, distribuera, använda vatten 

samt avleda och rena avloppsvatten.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 139 KS 342/2020-041 

Revidering av taxa för Ungdomsenheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fritids- och kulturnämndens förslag till taxa för 

Ungdomsenheten godkänns och gäller från och med 1 januari 

2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till reviderad 

taxa för Ungdomsenheten. 

I det reviderade taxeförslaget tas ämnesundervisning för vuxna bort. 

Kulturskolan bedriver inte undervisning för vuxna. Taxa för 

Brandsta ungdomsgård tas bort. Lokalen Brandsta är uppsagd från 

och med årsskiftet 2020/21. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 1,7 procent.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 140 KS 343/2020-041 

Revidering av taxa för hyra av lokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fritids- och kulturnämndens förslag till taxa för lokaler 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till reviderad 

taxa för lokaler. 

Taxa för uthyrning av Brandsta ungdomsgård tas bort. Lokalen 

Brandsta är uppsagd från och med årsskiftet 2020/2021. Taxa för 

uthyrning av Brattbergsskolans matsal tas bort då det ej är möjligt att 

hyra ut den längre. Taxa för entimmes uthyrning läggs till för Nicolai 

danssal/teatersal. Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och 

ekonomisk plan med 1,7 procent.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 141 KS 344/2020-041 

Revidering av taxa för hyra av anläggning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fritids- och kulturnämndens förslag till taxa för hyra av 

anläggningar godkänns och gäller från och med 1 januari 

2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till reviderad 

taxa för hyra av anläggningar. 

I det reviderade taxeförslaget så har två nya taxeförslag för ishallen 

lagts till, förlängd säsong vid kvalspel samt sommartaxa utan is. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 1,7 procent.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 142 KS 354/2020-041 

Revidering av taxan för arbetsmarknadsverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Socialnämndens förslag till taxa för 

arbetsmarknadsverksamheten godkänns och gäller från och 

med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med förslag till reviderad taxa för 

arbetsmarknadsenheten.  

Arbetsmarknadsverksamheten erbjuder gräsklippning, 

trädgårdsarbete och snöskottning till personer fyllda 75 år eller yngre 

med särskilda behov för tjänsten. Tjänsten erbjuds på kundens 

bokföringsadress. Verksamheten vill ändra taxan för att täcka 

kostnaderna för tjänsterna med 50 kronor till ett timpris på 163 

kronor/timme, inklusive moms. Kostnadsökningen föreligger för 

personal, fordon, bränsle och maskiner för tjänsten. Taxan har 

tidigare inte ändrats, utöver årliga indexuppräkningen gällande 

kostnadsökning.  

De andra taxorna för arbetsmarknadsverksamheten är uppräknade 

med 1,7 procent enligt Strategisk och ekonomisk plan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 143 KS 421/2020-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Barn- och utbildnings förslag till Regler och riktlinjer för 

förskola och fritidshem godkänns och gäller från och med 1 

december 2020. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag till 

reviderade regler och riktlinjer för förskola och fritidshem.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 144 KS 410/2020-041 

Taxor för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun godkänner taxor för Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund och som gäller från och med 1 januari 

2021. 

2. Arboga kommun delegerar till Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund att årligen justera taxan med SKR:s 

prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 

Sammanfattning 

I samband med att de blivande medlemskommunernas 

kommunfullmäktige antar förbundsordningen och söker inträde i 

MBR behöver det även tas beslut om MBR:s taxa för 2021 i respektive 

kommunfullmäktige.  

I samband med att nuvarande medlemskommunernas 

kommunfullmäktige antog taxan för 2019 togs även beslut om att 

taxan årligen ska justeras enligt förändringar i SKL:s prisindex för 

kommunal verksamhet PKV. Denna delegering behöver också antas 

av respektive fullmäktige. 

Taxorna för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund för 2021 

bifogas tjänsteskrivelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 43 (43) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 145 KS 377/2020-020 

Pris för personalkost 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Pris för personalkost för år 2021 fastställs till 

frukost/mellanmål 15 kronor, lunch inom skolan och 

förskolan 66 kronor, middag utan dessert inom vård- och 

omsorg 66 kronor, middag med dessert inom vård- och 

omsorg 69 kronor samt kvällsmat inom vård- och omsorg 56 

kronor. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till pris för 

personalkost år 2021. 

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 49 kr och lunch/middag är 98 kr för 

2020.  

Följande förslag till pris för personalkost för år 2021 lämnas (=2020 

års pris): 

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

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

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

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

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

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


