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§ 19  

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Planering av LSS-boende  
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§ 20 KS 245/2016-049 

Information om arbetet med resursfördelningsmodell 

Beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Revisorerna från PWC informerar om arbetet med att ta fram en 

resursfördelningsmodell. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 21 KS 162/2019-011 

Förberedelser för etablering vid Sätra 

Beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över 

möjligheterna till att förbereda marken i området Sätra för 

nybyggnation. 

Sammanfattning 

Planarkitekten informerar om intresset för nyetablering i området 

Sätra. 

 

__________ 
 
Skickas till: 

Akten   
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§ 22 KS 461/2018-106 

Information om kommunens yttrande över avfallsplan 
2020-2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om kommunens yttrande över 

avfallsplanen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 23 KS 95/2019-042 

Kompletteringsbudget för kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Till 2019 års investeringsbudget för kommunstyrelsens 

verksamhet, exklusive teknisk verksamhet överförs 1 842 000 

kronor. 

2. För teknisk verksamhet föreslås överföring till 2019 års 

investeringsbudget med totalt 68 255 000 kronor. Av dessa avser 

3 640 000 kronor skattefinansierade investeringar, 23 868 000 

kronor Herrgårdsbron, 38 396 000 kronor exploatering, 1 000 000 

kronor va-verksamhet samt 1 351 000 kronor fiber. 

Sammanfattning 

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra 

investeringsmedel mellan åren som avser pågående projekt och som 

inte avslutats under året. 

Under år 2018 har inga investeringar genomförts inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. Budgeterade investeringar 

år 2018 uppgick till 2 842 000 kronor avseende gemensamma 

verksamhetssystem, vägskyltar och ombyggnation växel/reception. 

Då bland annat medel för ombyggnation växel/reception samt 

vägskyltar ännu inte har använts, föreslås att 1 842 000 kronor 

överförs till år 2019 för att möta kommande utgifter. Budgeterade 

investeringar år 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 

exklusive teknisk verksamhet, uppgår till 800 000 kronor. Om 

kompletteringsbudget beslutas i enlighet med önskemålen uppgår 

investeringsbudgeten för år 2019 till 2 642 000 kronor. 

Investeringarna i den tekniska verksamheten för år 2018 uppgick till 

39 652 000 kronor jämfört med budget uppgående till 112 924 000 

kronor. Det innebär en avvikelse år 2018 jämfört med budget på 

73 272 000 kronor. Av dessa begärs att 68 255 000 kronor förs över till 

år 2019 för att möta kommande utgifter. Orsakerna till 

budgetavvikelsen är bland annat att utgifter för exploatering 

förskjuts till år 2019 för Åbrinken, Södra Brattberget samt 
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Västermovägen, på totalt 38 396 000 kronor. Investeringsbudget för 

Herrgårdsbron uppgick år 2018 till 25 000 000 kronor och endast 

1 132 000 kronor har använts år 2018. Mindre budgetavvikelser 

redovisas också för Fågelsjövägen och Storgatan, va-verksamhet 

samt fiber. Om kompletteringsbudget beslutas enligt önskemålen 

uppgår investeringsbudgeten för år 2019 till 114 405 000 kronor för 

den tekniska verksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 24 KS 95/2019-042 

Kompletteringsbudget för Arboga kommun 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudgeten för år 

2019 innebärande tilläggsanslag för investeringar på 72 466 000 

kronor. 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens egna 

kapital. 

Sammanfattning 

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade 

investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av 

investeringar. 

Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge 

nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär 

att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i 

de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. 

I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020, står att 

”kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte 

hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret”. 

Totalt uppgick de budgeterade nettoinvesteringarna, inklusive 

kompletteringsbudget, år 2018 till 132 800 000 kronor. Utfallet år 2018 

uppgick netto till 44 300 000 kronor. Det innebär att kvarstående 

investeringsbudget uppgår till 88 500 000 kronor år 2018. 

Förklaringar till att budgeten inte använts fullt ut år 2018 är bland 

annat att ombyggnationen av Herrgårdsbron inte genomförts. 

Styrelsens och nämndernas önskemål om överföring av 

investeringsanslag från år 2018 till år 2019 uppgår till 72 500 000 

kronor, varav kommunstyrelsen, teknisk förvaltning, som ansvarar 

för de största investeringarna i kommunen, önskar överföra 

68 300 000 kronor. 
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I ärendet redovisas styrelsens och nämndernas önskemål om 

kompletteringsbudget för år 2019. Den av kommunfullmäktige 

beslutade investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 60 000 000 

kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till 13 700 000 

kronor och för exploatering till 8 500 000 kronor. För 

skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 27 800 000 kronor. 

Totalt kommer budgeten för år 2019 att uppgå till 132 400 000 kronor 

om kompletteringsbudget beslutas med 72 500 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 25 KS 352/2017-003 

Redovisning av det interna kontrollarbetet år 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2018 

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. 

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 
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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 2018. I bilagor redovisas 

styrelsens och nämndernas interna kontrollarbete år 2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 26 KS 186/2018-107 

Bedömning av hel- och hälftenägda bolags verksamhet 
2018 

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 2018 mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 27 KS 56/2019-042 

Årsredovisning för Arboga kommun 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

2. Resultatet för år 2018, enligt balanskravsavstämningen, 4 300 000 

kronor, kan komma att användas för framtida oväntade 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till 

underskott. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi. 

Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till  

6 600 000 kronor för år 2018. Det är en avvikelse jämfört med budget, 

8 000 000 kronor, med minus 1 400 000 kronor. Styrelsen och 

nämnderna redovisar ett överskridande jämfört med budget på totalt 

28 700 000 kronor medan finansiering av kommunens verksamhet 

redovisar ett överskott jämfört med budget på 27 300 000 kronor. Vid 

avstämning mot balanskravet uppgår balanskravsresultatet till 4 300 

000 kronor då reducering skett med 2 300 000 kronor för reavinster 

vid fastighetsförsäljning. 

I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige 

att ”årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till 

underskott”. Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband 

med 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 samt 2017 års bokslut. I 

boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det 

negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan 

hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år 2008. Med 

justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen 

sammanställas enligt följande för åren 2006-2017: 
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År 2006                15 300 000 kronor 

År 2007                 -1 700 000 kronor 

År 2008                  2 100 000 kronor 

År 2009                -1 000 000 kronor 

År 2010                16 400 000 kronor 

År 2011                  4 100 000 kronor 

År 2012                27 900 000 kronor 

År 2013                13 800 000 kronor 

År 2014                16 800 000 kronor 

År 2015                22 900 000 kronor 

År 2016                44 900 000 kronor 

År 2017                16 600 000 kronor 

Totalt                 178 100 000 kronor  

 

Det är socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som 

redovisar underskott jämfört med budget. Överskottet inom 

finansiering, 27 300 000 kronor, beror främst på utdelningar och 

överskott för bland annat lokalpott. Det är socialnämnden som 

redovisar underskott jämfört med budget på 33 900 000 kronor eller 

11,2 procent. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott 

jämfört med budget på 5 000 000 kronor motsvarande 1,5 procent. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott 

jämfört med budget på 5 000 000 kronor eller 7,2 procent. Tekniska 

nämndens redovisade överskott uppgår till 5 100 000 kronor varav 

cirka 700 000 kronor är avvikelsen för den ordinarie verksamheten. 

Resterande avser exploateringsresultat samt realisationsvinster. 

Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott jämfört med 

budget på 200 000 kronor. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 

samt nämndernas avvikelser kommenteras närmare under 

verksamhetsredovisningen i årsredovisningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 28 KS 56/2019-042 

Analysrapport 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Rapporten läggs till handlingarna och skickas till 

kommunfullmäktige för information. 

Sammanfattning 

Som ett led i arbetet med kommunens mål- och resultatstyrning har 

analyser gjorts av kommunfullmäktiges mål och mätningar för år 

2018. Analyserna har sammanställts av utvecklingsgruppen i en 

analysrapport. 

I utvecklingsgruppen, som samordnas av kommunstyrelse-

förvaltningen, finns representanter från samtliga förvaltningar. 

Analyserna syftar till att dels redovisa resultatet av uppföljningen av 

målen och mätningarna och dels ge ett underlag för framtiden. 

Sammanfattning av analyserna återfinns i årsredovisningen för år 

2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 29 KS 49/2018-041 

Kommunstyrelsens måldokument och budget 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Mål och budget för kommunstyrelsens verksamhet för år 2019 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 

information. 

Sammanfattning 

Förslag till mål och budget för kommunstyrelsen för år 2019 har 

arbetats fram. I förslaget har mål och budget lagts samman för 

tidigare tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 30 KS 49/2018-041 

Nämndernas måldokument och budget 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål och budget 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29, i samband med beslut om 

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2019-2021, att ”styrelsen och 

nämnderna ska till kommunfullmäktige i april månad 2019 anmäla 

måldokument och budget för år 2019”. Ett sammantaget dokument 

för styrelsens och nämndernas samtliga mål har upprättats. 

I ärendet återfinns även respektive styrelsens och nämndernas mål- 

och budgetdokument för åren 2019-2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 31 KS 140/2019-000 

Synpunktshantering sista halvåret 2018 för tekniska 
nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har tagit fram gemensamma rutiner för hantering 

av synpunkter och klagomål. 

Rutinerna gäller från 1 februari 2012 och innebär att synpunkter ska 

redovisas halvårsvis. 

Till tekniska förvaltningen har 36 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 juli-31 december 2018. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 KS 90/2019-109 

Återrapporteringen av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2018 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 6 februari 

2019 § 12 och redovisar tre uppdrag som kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2019 § 35 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 28 februari 2019 

§ 14 och redovisar två uppdrag som kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag som kvarstår redovisas i skrivelse 

daterad den 13 mars 2019. Ett uppdrag kvarstår. 

Från tidigare tekniska nämnden kvarstår åtta uppdrag som redovisas 

i skrivelse daterad 14 mars 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 KS 93/2019-046 

Ansökan om medel ur Samfond 2 från Arboga 
Ungdomsfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Ungdomsfullmäktige om utdelning med 120 000 

kronor ur Samfond 2 år 2019, för anordnande av alternativt och 

organiserat skolavslutningsfirande, godkänns. 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige ansöker om medel ur Samfond 2 med 120 000 

kronor för att arrangera ett alternativt och organiserat 

skolavslutningsfirande år 2019. Målgruppen är alla Arbogas 

ungdomar som går i årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet, totalt cirka 

700-800 ungdomar. Arboga Ungdomsfullmäktige har under flera års 

tid arrangerat ett alkohol- och drogfritt skolavslutningsarrangemang 

vid Ekbacksbadet. Detta arrangemang har genomförts helt ideellt av 

ungdomar i UFM. 

Detta år är de ideella krafterna för få för att kunna genomföra ett 

sådant stort arrangemang som tidigare år. Ungdomsfullmäktige vill 

ändå erbjuda ungdomarna annat att göra under 

skolavslutningskvällen. De vill erbjuda 150 ungdomar gratis resa, 

inträde och åkband på Gröna Lund. Resan kommer att genomföras i 

samarbete med Fritidsgårdspersonal. 

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 2019 uppgå till 

cirka 500 000 kronor. Beslut har tidigare i år fattats om utdelning 

uppgående till 30 000 kronor. Om beslut fattas att utdela 120 000 

kronor blir kvarvarande utdelningsbara medel ca 350 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: Ungdomsfullmäktige, ekonomikontoret, akten  



  
PROTOKOLL 24 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34 KS 152/2019-042 

Ansökan om medel ur Samfond 2 från Stureskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ansökan från Stureskolan om utdelning med 20 000 kronor ur 

Samfond 2 år 2019, för språkresa till Barcelona godkänns. 

Sammanfattning 

Stureskolans spanskaelever i Arboga Kommun ansöker om medel ur 

Samfond 2 med 20 000 kronor för att kunna åka på en språkresa till 

Barcelona under våren 2019. 

Det ekonomiska stödet skulle främst användas till biljetter till den 

kulturella turistbussen i Barcelona samt till pendelbiljetter mellan 

hotell och Barcelonas innerstad. 

Stureskolan har sedan 8 år tillbaka ett projekt där de åker till 

Barcelona med spanskaeleverna på vårterminen i årskurs 9. Målet 

med resan är att ungdomarna ska utöka sina språkkunskaper, 

samtidigt som de får lära känna en annan kultur och får större 

förståelse för människors olikheter. Under hela högstadiet förbereds 

eleverna inför resan genom att de får ta reda på fakta om Barcelona 

och Katalonien. 

Resan i år ansågs från början som omöjlig att genomföra pga höjda 

biljett- och hotellpriser samt det stora antalet elever som anmält sig. 

Eleverna har sedan visat prov på kamratskap och engagemang för att 

samla in pengar. De har varit aktiva i finansieringsprocessen genom 

diverse försäljningar, studiecirklar, anordning av discon med mera. 

Det gemensamma språkprojektet bidrar till att profilera Stureskolan 

och skolans värdegrund som sammanfattas i ”Stureandan” – 

samtalsklimat, trygghet , utveckling, respekt och engagemang. 

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. 



  
PROTOKOLL 25 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Utdelningsbara medel i Samfond 2 beräknas för år 2019 uppgå till 

cirka 500 000 kronor. Beslut har tidigare i år fattats om utdelning 

uppgående till 150 000 kronor. Om beslut fattas att utdela 20 000 

kronor blir kvarvarande utdelningsbara medel cirka 330 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Stureskolan 
Ekonomikontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 26 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 35 KS 149/2019-331 

Ansökan om medel ur stiftelsen Bergmansfonden 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen beviljas år 2019 utdelning med 

400 000 kronor ur Bergmansfonden, 

2. De beviljade medlen ska användas till planteringar i enlighet 

med stiftelsens ändamål. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen ansöker härmed om bidrag från 

Bergmansfonden med 400 000 kronor till försköning av Arboga stad. 

Bidraget har tidigare år sökts och betalats ut till Tekniska nämnden. 

Stiftelsen Bergmansfonden har som ändamål ”prydande av Arboga 

stad med blommor och prydnadsväxter”. 

Det utdelningsbara beloppet år 2019 beräknas uppgå till cirka 

415 000 kronor. Tekniska nämnden har under de senaste fyra åren 

erhållit 275 000 kronor, 300 000 kronor, 400 000 kronor, och 400 000 

kronor från Bergmansfonden för trädplantering och försköning av 

innerstaden med mera. 

De ansökta medlen ska användas till vår-, sommar- och 

höstplanteringar, så kallade säsongsplanteringar, utefter Nygatan 

och på andra centrala platser i Arboga år 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomikontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 36 KS 150/2019-042 

Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsens siftelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Årsredovisningar för år 2018 för stiftelser förvaltade av 

kommunstyrelsen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat årsredovisning för år 

2018 för kommunstyrelsens stiftelser; 

Samfond 1 – Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för 

allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål, 

Samfond 2 – Stiftelse Arboga kommunstyrelses fond för barn- och 

ungdomsvårdande verksamhet samt 

Stiftelsen Bergmansfonden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 37 KS 94/2019-042 

Årsredovisning 2018 Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 38 KS 27/2017-101 

Svar på medborgarförslag om att tillåta biltrafik på och 
runt Nygatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att frågan om biltrafik på 

Nygatan hanteras inom det uppdrag som kommunchefen har fått 

i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 att utveckla Arbogas 

stadskärna. 

Sammanfattning 

Krister Larsson med flera har kommit in med ett medborgarförslag 

den 30 januari 2017 om att återigen tillåta biltrafik på och runt 

Nygatan. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 § 7 att 

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 1 november 2017 § 108 

och hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2005 § 3 

att Nygatan ska vara gågata mellan Kapellgatan och Baptistkyrkan. 

Frågan om öppnande av Nygatan för biltrafik har sedan dess prövats 

flera gånger. 

På en gågata är det tillåtet att framföra fordon om det behövs för: 

 Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande 

 Transporter av gods eller boende 

 Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande 

 Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer 

Fordon får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till 

gående. För att stärka stadskärnan behövs tillgänglighet, högre 

utbud och starkare samordning mellan kommun, fastighetsägare och 

handlare. 

Tekniska nämnden beslutade att återlämna ärendet till 

kommunfullmäktige med förslag att frågan ska hanteras inom ramen 

för kommunchefens uppdrag i strategisk och ekonomisk plan 2018-

2020 att utveckla Arbogas stadskärna. 



  
PROTOKOLL 30 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Uppdraget i strategisk och ekonomisk plan är att initiera ett 

samarbete med andra aktörer i kommunen för att utveckla Arbogas 

stadskärna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 

februari 2018 § 25 att avsätta 100 000 kronor till projektet och det har 

tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Frågan om biltrafik 

på Nygatan får hanteras inom det uppdraget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 39 KS 145/2018-101 

Svar på medborgarförslag om låsbara 
cykelboxar/cykelgarage vid Arboga station 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag samt undersöka 

bidragsmöjlighet för cykelgarage eller cykelboxar vid Arboga 

station. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att kommunen ska ordna låsbara 

cykelboxar/cykelförråd vid Arbogas tågstation har inkommit. 

Förslagsställaren beskriver att allt fler arbetspendlar med tåget från 

Arboga station och lyfter det positiva med att bilparkeringen 

byggdes ut i området för några år sedan. Vidare menar 

förslagsställaren att det vore bra om samma parkeringsmöjligheter 

fanns för de som vill cykla till stationen istället för att ta bilen. 

Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden som 

behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde  

den 19 december 2018. Av protokollsutdraget framgår att Arboga 

kommun arbetar löpande med att underlätta för arbetspendlare och 

ser gärna att andelen som går eller tar cykel till stationen ökar. En 

fortsatt utveckling vid Arboga station som på sikt kan medföra en 

ökning av antalet cyklande arbetspendlare skulle kunna vara ett 

cykelgarage eller cykelboxar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 40 KS 95/2018-101 

Svar på medborgarförslag om låsbara cykelförråd för 
pendlarcyklar vid stationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag samt undersöka 

bidragsmöjlighet för cykelgarage eller cykelboxar vid Arboga 

station. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att kommunen ska ordna låsbara 

cykelboxar/cykelförråd vid Arbogas tågstation har inkommit. 

Förslagsställaren beskriver att allt fler arbetspendlar med tåget från 

Arboga station och lyfter det positiva med att bilparkeringen 

byggdes ut i området för några år sedan. Vidare menar 

förslagsställaren att det vore bra om samma parkeringsmöjligheter 

fanns för de som vill cykla till stationen istället för att ta bilen. 

Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden som 

behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde den 19 

december 2018. Av protokollsutdraget framgår att Arboga kommun 

arbetar löpande med att underlätta för arbetspendlare och ser gärna 

att andelen som går eller tar cykel till stationen ökar. En fortsatt 

utveckling vid Arboga station som på sikt kan medföra en ökning av 

antalet cyklande arbetspendlare skulle kunna vara ett cykelgarage 

eller cykelboxar. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än 

tekniska nämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 41 KS 446/2018-101 

Svar på motion om att sänka ersättningen för heltids- 
och deltidsengagerade gruppföreträdare/råd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

den 13 september 2018, § 92, om arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022. 

Reservation 

Martin Nyqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) och Tony Pehrsson (SD) har kommit in med en 

motion om att sänka ersättningen för heltids- och deltidsengagerade 

gruppföreträdare och råd. Motionärerna menar att kommunen har 

en svag ekonomi med accelererande underskott och att hel- och 

deltidsengagerade politiker kan spara på sina kostnader. 

Motionärerna vill i första hand sänka beräkningen av årsarvodet till 

att utgå från 75 procent istället för 90 procent av årsarvodet till 

riksdagsledamot under mandatperioden 2019-2022. I andra hand vill 

motionärerna göra denna sänkning för 2019 och 2020 med 

förhoppning om att kommunens ekonomi till dess har förbättrats. 

Kontroll av det ekonomiska läget ska ske hösten 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2018, § 21, att 

sammankalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje 

parti. Förtroendemannarådets uppdrag var bland annat att 

genomföra en översyn av arvodesbestämmelser för mandatperioden 

2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa de reviderade 

arvodesbestämmelserna vid sitt sammanträde den 13 september, § 

92, för att gälla mandatperioden 2019-2022. Mot bakgrund av detta 

föreslås att motionen avslås. 



  
PROTOKOLL 34 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

den 13 september 2018, § 92, om arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag mot bifall till motionen och finner att 

arbetsutskottet beslutar bifalla kommunstyrelseförvaltningens 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  



  
PROTOKOLL 35 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 42 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

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 25 april finns det fem medborgarförslag som inte 

beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 43 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

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 25 april 2019 finns det en motion som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-03-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 44 KS 163/2019-293 

Planering av LSS-boende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

förfrågningsunderlag och genomföra en upphandling av 

byggnation av LSS-boende, och återkomma med en redovisning 

inför beslut om byggnation. 

Sammanfattning 

Lokalstrategen och VDn för Rådhuset i AB informerar om planerna 

på att bygga ett nytt LSS-boende. 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


