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§ 77  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 
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§ 78 KS 254/2019-101 

Svar på medborgarförslag om att minska påverkan av 
fyrverkerier och smällare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de regler 

och begränsningar som finns i gällande ordningsföreskrifter 

är tillräckliga. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 13 juni 2019, § 6. Förslagsställaren föreslår att 

centrumgränsen där tillstånd alltid krävs för att använda 

fyrverkerier och smällare utvidgas samt att tidsspannet på 

nyårsafton och valborgsmässoafton då användningen av dessa varor 

tillåts i tätorten utan krav på tillstånd kortas ner till klockan 22.00 – 

01.00. 

Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

regleras i de lokala ordningsföreskrifterna som senast reviderades av 

kommunfullmäktige den 24 oktober 2013, § 97. Där står att 

användning av dessa varor inom tätbebyggt området kräver tillstånd 

av polisen, undantag gäller för nyårsafton och valborgsmässoafton 

från klockan 18.00 fram till klockan 01.00 därpå följande dag. I de 

centrala delarna av Arboga krävs alltid tillstånd, samt att det alltid är 

förbjudet på i närheten av vissa platser så som exempelvis vid 

Arbogaån och vid äldreboenden. 

Användningen av fyrverkerier och annan pyroteknik i samband med 

vissa helgfiranden är vanligt förekommande. Användandet medför 

vissa risker och det kan upplevas som störande för såväl människor 

som för djur, därför begränsas användningen i de lokala 

ordningsföreskrifterna.  

Möjligheterna för polisen att se till att ordningsföreskrifterna vad 

gäller pyroteknik efterföljs är i dagsläget väldigt begränsade.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de regler 

och begränsningar som finns i gällande ordningsföreskrifter 

är tillräckliga. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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§ 79 KS 313/2018-101 

Svar på motion om en färdtjänst att lita på 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

1. Motionen avslås eftersom sjukresor finansieras av regionen 

och färdtjänst enligt lagen inte ska användas till resor som 

bekostas av det allmänna. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 13 september 2018, § 102 kommit in med en motion om en 

färdtjänst att lita på. Motionären yrkar att kommunen skyndsamt 

utreder om färdtjänst även kan erbjudas vid resor till vård inom 

kommunen. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Rätten till färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst" SFS 1997:736. En av 

förutsättningarna för att resan ska kunna ske är att den inte bekostas 

av det allmänna.  

Resor till vård inom region Västmanland finansieras av regionen och 

det är därför inte möjligt att använda färdtjänst till sjukresor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom sjukresor finansieras av regionen 

och färdtjänst enligt lagen inte ska användas till resor som 

bekostas av det allmänna. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. Jonna Lindman (M) 

yrkar avslag på Andreas Silverstens (S) yrkande. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

beslut mot Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla förvaltningens 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 80 KS 385/2018-101 

Svar på motion om att Götlunda sockenförening får 
tillbaka sin samlingssal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom skolan utifrån gällande krav 

behöver fortsatt tillgång till lokalerna för att kunna fortsätta 

bedriva den lagstyrda verksamheten med hög kvalitet. 

Reservation 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till 

motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson (S) och Kjell Persson (S) har till 

kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018 § 123 

kommit in med en motion om att Götlunda sockenförening får 

tillbaka sin samlingssal. Motionärerna menar att skolans lokalbehov i 

Götlunda måste utredas och förslag på lösningar presenteras där 

samlingssalen inte innefattas och att sockenföreningen får tillbaka sin 

lokal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till barn- och 

utbildningsnämnden den 11 december 2018 § 126 som sedan 

behandlade ärendet den 24 april 2019 § 27. Antalet elever i Götlunda 

skola är 106 stycken idag. Andelen elever bedöms också öka på 

grund av ökad inflyttning. Verksamheterna i Götlunda skola är 

trångbodda. Det är fritidshemmet som nu bedriver sin verksamhet i 

samlingssalen då resterande lokaler på skolan inte räcker för det 

behov som fritidsverksamheten har. Fritidshemmet är en del av 

skolväsendet och regleras i Skollagen (2010:800). 

Andelen elever i fritidshemmet var vid rapportering till Statistiska 

centralbyrån 15 oktober 2018 53 st. Antalet elever på fritidshemmet 

har sedan 2015 varierat mellan som högst 79 barn och 53 barn 2018. 

Under våren minskar antalet barn i fritidshemmet, i mars 2019 var 
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det 46 barn inskrivna, för att sedan under hösten öka igen då flera 

nya förskolebarn börjar skolan och som har behov av 

fritidshemsplats. 

Skollagen reglerar de krav som ställs på huvudmannen för 

verksamheten. Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för 

elever i kommunens skolor. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. Kommunen ansvarar för att 

utbildningen i fritidshemmet erbjuds i en god miljö. 

Fritidshemmet följer också läroplanens första och andra del om 

skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 

4 med syfte och centralt innehåll. Allmänna råd är 

rekommendationer om hur lagar och regler ska tillämpas. I de 

allmänna råd som finns för fritidshemmet framhålls att lek, rörelse 

och skapande arbete är betydande inslag i fritidshemmets arbete.  

Utifrån de krav som ställs på verksamheten behöver skolan fortsatt 

tillgång till de lokalerna för att kunna fortsätta bedriva den lagstyrda 

verksamheten med hög kvalitet. 

Avtalet med sockenföreningen gällande samlingssalen har tidigare 

sagts upp. Arbetet med att erbjuda sockenföreningen att hyra 

ersättningslokaler i skolan har stannat upp då kostnaderna för att 

anpassa lokalerna blev för hög. Stora anpassningar i form av 

tillgänglighet, brand, ventilation med mera, har i ett första läge visat 

på kostnader på cirka 5-6 miljoner vilket är en kostnad som skolan 

idag inte kan bära. För att få en mer exakt kostnad behöver en 

projektering ske för att få med alla myndighetskrav. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än barn- 

och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 
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1. Motionen avslås eftersom skolan utifrån gällande krav 

behöver fortsatt tillgång till lokalerna för att kunna fortsätta 

bedriva den lagstyrda verksamheten med hög kvalitet. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) och Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till 

motionen. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) och Martin Nyqvist (SD) bifallsyrkande till 

motionen finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla 

förvaltningens förslag. 

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

Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2019. 

2. Kommunens antagna värdegrund, vision samt 

kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas. Målen 

lämnas vidare till styrelsen och nämnderna som ska besluta 

om egna mål som stödjer att kommunfullmäktiges mål 

uppnås. Styrelsen och nämnderna ska till kommunfullmäktige 

i november månad 2019 anmäla måldokument och budget för 

år 2020. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av 

investeringar år 2020 uppta långfristiga lån. Total möjlig 

nyupplåning för år 2020 för kommunen uppgår till 47,9 mnkr 

kronor. 

4. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2020. 

5. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen. 

6. Effektiviseringsuppdrag, utifrån standardkostnadsavvikelse 

alternativt procentsats, ges till nämnderna och styrelsen 

genom minskad ekonomisk ram år 2020. 

7. Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022 antas. 

Deltar inte i beslutet 

Andreas Silversten (S) och Martin Nyqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Förslag till ”Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020 – 2022 för 

Arboga kommun” har arbetats fram.  

I planen redovisas värdegrund, vision, strategiska områden samt 

övergripande mål och mätningar för kommunens verksamhet under 

planperioden. I planen redovisas också kommunens finansiering av 
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verksamheten samt de ekonomiska ramar som fullmäktige, styrelsen 

samt nämnderna erhåller för att finansiera verksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 82 KS 240/2019-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Investeringstaket höjs till 756 000 000 kronor. 

2. Prioriteringsordning för de nya behoven i bilaga 1 fastställs.  

3. Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat den Strategiska 

lokalförsörjningsplanen i sin helhet och den omfattar nu åren 2019-

2024. I uppdateringen har aktualisering av befolkningsuppgifter och 

revidering av behov av lokaler vid kommunens förvaltningar 

skett.  En uppföljning av lokalinvesteringarna har gjorts efter att mer 

detaljerade kalkyler har upprättats. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen, och beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med beslut om Strategisk och 

ekonomisk plan, utifrån den lokalrevision som nämnderna och 

styrelsen gör för sina respektive verksamheter. Nämnderna och 

styrelsen bedömer lokalbehovet på kort och lång sikt. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 28 

maj 2019 § 90 men återremitterade för att behandlas samtidigt som 

strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. Sedan dess har 

dokumentet reviderats ytterligare. 

Vid dagens sammanträde uppmärksammas behov av mindre 

revideringar till kommunstyrelsens sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 83 KS 239/2019-042 

Kommunstyrelsens åtgärder för att bromsa 
kostnadsutvecklingen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören föredrar muntligt förslag på åtgärder för 

kommunstyrelsens del för att bromsa kostnadsutvecklingen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   
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§ 84 KS 246/2019-106 

Svar på remiss om regional utvecklingsstrategi (RUS) 
för Västmanlands län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Upprättat remissvar godkänns. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har fått möjlighet att yttra sig på Region 

Västmanlands förslag till Regional utvecklingsstrategi. 

Enligt den statliga förordningen (2017:583) om regionalt 

tillväxtarbete har Region Västmanland ansvar för att utarbeta och 

fastställa en strategi för länets utveckling och för att samordna 

insatser för genomförandet av strategin. Strategin revideras varje 

mandatperiod. 

Den regionala utvecklingsstrategin är tänkt att fungera som ett 

styrande dokument för regionen och vägledande för kommunerna.  

Strategin baseras på FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

Strategin har fått en struktur som baseras på visionen ”Ett livskraftig 

Västmanland”. Visionen ska uppnås genom arbete i tre målområden, 

vilka är ” Ett välmående Västmanland”, ”Ett tillgängligt 

Västmanland” och ” Ett nyskapande och tillväxtdrivet 

Västmanland”. De tre målområdena innehåller ett antal mätbara 

delmål varav några är utpekade som prioriterade.  

Strategin beskriver de utmaningar som Västmanland står inför. 

Under rubriken ”Ökad globalisering” finner vi inte någon tydligt 

formulerad utmaning förutom att en större medvetenhet kan minska 

riskerna för ökade klyftor och social oro. En tydligare bild av vilken 

utmaning som Västmanland står inför när det gäller globaliseringen 

önskas. De andra utmaningarna som beskrivs är tydligt formulerade 

och väl förankrade i Västmanlands nuläge. Något som kan lyftas 

ytterligare är kompetensförsörjning och bristen på bostäder kopplat 

till den demografiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. 
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De föreslagna målen är övergripande vilket passar den stora 

målgruppen. Delmålen känns viktiga för att kunna konkretisera och 

bryta ned målen. Både målen och delmålen känns relevanta för att 

arbeta mot den uppsatta visionen. De prioriterade delmålen kan 

tänkas behöva variera mellan olika kommuner. 

För målområdet ”Ett välmående Västmanland” är de prioriterade 

delmålen att öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa 

är bra eller mycket bra samt att det ska vara balans på 

bostadsmarknaden. Arboga kommun ställer sig positiv till de 

prioriterade delmålen. Bostadsmarknaden behöver matcha den 

demografiska utvecklingen samt bidra till att skapa en attraktiv 

kommun att bo i.  

”Ett tillgängligt Västmanland” har de prioriterade delmålen att öka 

kollektivtrafikens marknadsandel och att hela Västmanland ska ha 

tillgång till snabbt bredband. Att öka kollektivtrafikens 

marknadsandel är viktig för ett hållbart samhälle och även för att 

möjliggöra för fler att pendla till arbete och skola. Samtidigt behöver 

infrastrukturen som knyter ihop landsbygd och stad utvecklas. 

Arboga ser positivt på att tillgången till snabbt bredband och 

kollektivtrafiken lyfts som prioriterade områden. 

Målområdet ”Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland” har 

tre prioriterade delmål. Att öka den regionala ekonomiska 

förnyelseförmågan, minska klimatpåverkande utsläpp och att öka 

andelen elever som fullföljer sina studier med godkända 

resultat.  Att öka andelen elever som fullföljer sina studier med 

godkänt resultat passar bättre under målet ”Ett välmående 

Västmanland” 

Delmålet att öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan 

behöver förtydligas. Hur mäts det? 

För att vara nyskapande och tillväxtdrivet krävs det rätt 

kompetens.  Ett prioriterat område kan också vara 

kompetensförsörjningen, både till företag och offentlig sektor.  

I Arboga ser vi att goda villkor för företagande och entreprenörskap 

är ett prioriterat område. Dialogen med näringslivet och en stärkt 
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koppling mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap ser vi 

som viktigt, samtidigt hänger kopplingen till näringslivet samman 

med en fungerande integration. 

En övergripande utveckling som ses som självklar i strategin är 

digitalisering. Digitalisering kräver både investeringar och 

kompetens. Det krävs samverkan för att öka takten på 

digitaliseringen.  

Gällande strukturen i dokumentet så gör basen i Agenda 2030 det 

enkelt att sätta de regionala målen för utveckling i ett större 

sammanhang och skapar en röd tråd från global till regional nivå. 

Vidare gör de olika målen med underliggande delmål det enkelt att 

förstå vilka indikatorer som ska visa att utvecklingen går framåt.  

Fler bilder hade gett dokumentet ett lyft, kanske en karta som 

beskriver Västmanland idag? 

Det är positivt att samverkan och dialog betonas för att nå visionen, 

som ska vara en gemensam bild av vad Västmanland ska uppnå. 

Arboga kommun värdesätter samarbete för att klara av framtidens 

utmaningar och arbetar aktivt för fördjupade samverkansområden. 

Vi ser fram emot en tydlig uppföljning av målformuleringarna.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-08-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 85 KS 101/2019-106 

Kostnadsbedömning för regional samverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun godkänner förslag till kostnadsbedömning 

för regional samverkan men anser att en överenskommelse 

om finansiering av regional samverkan förutsätter fullständig 

transparens och öppenhet som tydligt visar effekt och möjlig 

effekt för såväl Region Västmanland som varje enskild 

kommun i varje enskild insats. 

Sammanfattning 

I överenskommelsen som tecknades mellan dåvarande Landstinget 

och länets kommuner inför regionbildningen den 1 januari 2017 

fastlades att en översyn av kostnadsnivån för samverkan skulle ske 

inför varje ny mandatperiod. 

På initiativ av Fagersta kommun inleddes en sådan översyn i början 

av 2019. Frågan har hanterats av den Regionala ledningsgruppen 

samt Strategisk Regional beredning (SRB) vid sammanträden under 

våren. Bland annat har regionen gjort en översyn över samtliga 

fakturor som skickats till kommunerna varvid man kunde konstatera 

att dessa var i överensstämmelse med avtalet och av SRB fattade 

beslut. 

Vid SRBs möte den 5 juni redovisades underlag från Region 

Västmanland som ger svar på huvuddelen av de frågor kring det 

regionala utvecklingsuppdragets verksamheter och ekonomi som 

kommit in från Fagersta kommun till Regionen. SRB beslutade att 

översända materialet till respektive kommun för en möjlighet att 

komma in med ett formellt besked till Region Västmanland om 

godkännande av nuvarande kostnadsnivå samt att denna räknas upp 

med LPIK varje år under perioden 2020-2022.  

__________ 
 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 86 KS 348/2019-008 

Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse antas att gälla 

från och med den 1 september 2019. 

Sammanfattning 

Skadegörelse i form av klotter har mer eller mindre alltid 

förekommit i Arboga, men under 2018 eskalerade denna typ av 

skadegörelse massivt i kommunen. Geografiskt är klottret lokaliserat 

i centralorten Arboga, men förekommer även på andra platser. De 

skadelidande är bland annat Arboga kommun, dess bolag, 

myndigheter och privata aktörer samt fastighetsägare. 

En rad åtgärder och insatser har sedan oktober 2018 genomförts i 

samverkan mellan kommun, fastighetsbolag och Polis i syfte att 

motverka skadegörelsen som åsamkat stora ekonomiska kostnader. 

Klottret har fortsatt även under första halvåret 2019 men resultatet av 

det arbete som lagts ner gör att vi nu ser en minskning av 

skadegörelsen. Under arbetets gång har flera utvecklingsområden 

framkommit, bland annat att både kommunala verksamheter, dess 

bolag och även privata aktörer behöver arbeta mer likriktat och att 

ha gemensamma rutiner när det gäller att motverka och förhindra 

klotter. Som ett led i detta arbete har Riktlinjer mot klotter och liknande 

skadegörelse tagits fram i syfte att just likrikta arbetet kring klottret. 

Riktlinjen kommer även att läggas fram för beslut i Kungsörs 

kommun då samma typ av klotter förekommer även där. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 87 KS 259/2019-214 

Svar på ansökan om planbesked Gripen 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

samt påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Gripen 1.  

Deltar inte i beslutet 

Martin Nyqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Den 13 maj 2019 inkom ansökan om planbesked av Sveavalvet AB 

gällande en ny detaljplan för fastigheten Gripen 1 för att kunna 

bygga en ny livsmedelsbutik. Fastigheten är planlagd för handel och 

det bedrivs i dagsläget handel där.  

2018 gjordes en planändring för den aktuella detaljplanen för att 

möjliggöra för livsmedelsförsäljning. I ansökan om en ny detaljplan 

önskas främst möjligheten att anordna en större parkeringsplats och 

skapa en sammanhängande yta. För att detta ska kunna genomföras 

önskas därför att ändra detaljplanen så att det befintliga 

naturområdet minskar till förmån för bland annat ökade 

parkeringsytor. 

Vid en planläggning kommer flera faktorer att behöva tas hänsyn till 

med tanke på de förändringar som en ny detaljplan medför. En 

bedömning av hur mycket naturmark som är lämplig att ta bort till 

förmån för att kunna öka mängden hårdgjord yta behöver göras. 

Dagvattenhanteringen behöver ses över med tanke på den ökade 

mängden hårdgjordyta som tillkommer. Trafiksituationen i området 

kommer också att behöva ses över då planförslaget kan komma att 

innebära en ökad trafikbelastning. 

Området berörs inte av något riksintresse. Planarbetet bedöms ske i 

standardförfarande.  
__________ 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten 
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§ 88 KS 265/2019-106 

Avgränsningssamråd kraftledning Himmeta-Arboga-
Kungsör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Yttrandet godkänns som Arboga kommuns yttrande på 

avgränsningssamrådet för en ny kraftledning mellan 

Himmeta-Arboga-Kungsör. 

Sammanfattning 

I regionen Arboga-Kungsör märks ett ökat elbehov, inte minst från 

industrier som önskar etablera sig i området. Kapaciteten i det nät 

som förser Arboga och Kungsör med el, är idag helt utnyttjad. En 

förstärkning av elnätet är därför nödvändig för att tillgodose det 

ökade behovet och för att öka driftsäkerheten. Det är mot denna 

bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB planerar byggande av ny 

130 kV ledning mellan Himmeta, Arboga och Kungsör. 

Den planerade nya 130 kV ledningen ska förstärka Mälarenergi 

Elnäts befintliga 40 kV nät i området. Två nya stationer etableras 

nordost om Arboga respektive nordväst om Kungsör och en ny 130 

kV ledning byggs mellan de båda nya stationerna samt mellan den 

befintliga transformatorstationen i Himmeta sydväst om Köping och 

den nya Arbogastationen. Vattenfall avser att bygga den planerade 

kraftledningen som luftledning. 

Ett stråksamråd i ärendet hölls i slutet av 2016 och början av 2017. 

Det samrådet avsåg alternativa ledningsstråk i området. Efter det har 

Vattenfall Eldistribution valt ledningsstråk samt tagit fram 

ledningssträckningar inom valda stråk. Dessutom har ett nytt 

sträckningsalternativ mellan Himmeta och Arboga tagits fram.  

Vattenfall Eldistribution AB håller nu ett så kallat 

avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken med 

länsstyrelsen, berörda kommuner, organisationer och enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda. Arboga kommun har beretts tillfälle att 
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lämna synpunkter senast den 30 augusti 2019. Handlingarna går att 

hitta på https://www.vattenfalleldistribution.se/arboga  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 89 KS 291/2019-003 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen godkänns. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av övriga medlemmar. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit in med 

förslag till reviderad förbundsordning. De föreslagna ändringarna är 

bland annat redaktionella ändringar så som att Landsting ändras till 

Region.  

Övriga ändringar avser en ny paragraf som behandlar budget. En 

ändring görs även för när styrelsen är beslutsför samt att teknik ska 

möjliggöra deltagande på distans. 

En sista ändring handlar om förbundets varande vid utträde ur 

förbundet. 

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

Svar på granskning av bokslut och årsredovisning 
2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Svar på granskning av bokslut och årsredovisning år 2018 

godkänns. 

2. Granskning samt svar överlämnas till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Sammanfattning 

Från de förtroendevalda revisorerna har inkommit synpunkter i 

revisionsberättelsen för år 2018. 

Kommentarer sker av utvalda delar.  

Revisorerna skriver: 

Kommunen följer inte KRL2kap 5 § 4, Pensionsutbetalningar, då 

pensionsmedel intjänade t.o.m. 1997 som redovisas avsättning i 

balansräkningen i stället för som en ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att 

årets resultat är väsentligt högre redovisat än om lagen följts. Kommunen 

har på ett tydligt och utvecklat sätt redovisat fullfondsmodellens effekter i 

förhållande till om kommunen redovisat enligt blandmodellen.  

Kommentarer: 

I mars 2016 lades utredningen om vilken modell som ska användas 

vid redovisning av pensioner fram. Förslaget i utredningen innebär 

en övergång till fullfondsmodell vilket även de flesta remissinstanser 

ansåg. Regeringen gör dock bedömningen att man behöver utreda 

vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende 

pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting 

samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och 

balanskrav.   
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Revisorerna skriver:  

Avseende kommunstyrelsens uppsikt kan revisionen konstatera att styrelsen 

tagit sitt ansvar genom att hålla regelbundna möten med socialnämnden. Vi 

menar dock att styrelsen borde ha ställt större krav på socialnämnden att 

redovisa åtgärdsförslag med beräkningar av ekonomiska effekter och 

konsekvensanalyser. 

Kommentarer: 

Kommunstyrelsen följer styrelsens och nämndernas ekonomi 

månatligen med undantag för några månader i början av året samt 

under sommaren.  

Nämnder som prognosticerar underskott jämfört med den 

ekonomiska ramen inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde för 

att redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hålla 

den ekonomiska ramen. 

De åtgärder som representanter från socialnämnden presenterade för 

att minska underskottet 2018 hade inte önskat resultat och 

kommunstyrelsen kommer i framtiden att ställa högre krav på 

beräkningar och konsekvensanalyser.  

Revisorerna skriver:  

Fullmäktige har fastställt följande finansiella mål – Arboga ska ha en god 

ekonomisk hushållning.  

Till målet är följande mått kopplade: 

 Resultatet exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster ska 

under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.   

Resultatet vid årsbokslutet 2018 visar på överskott, +6,6 mkr vilket 

motsvarar 0,8 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Målvärdet är inte uppnått, även om kommunen missar målet med lite 

marginal. 

 Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av 

varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid 

mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper.   
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Soliditeten uppgick till 23,5% och ska i slutet av mandatperioden år 2018 

lägst uppgå till 16,9 % som var soliditeten vid mandatperiodens början. 

Kommunen har ett delmål för 2018 som var 21,6%, detta delmål uppnår 

kommunen för 2018.  

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2018 finns totalt nio 

övergripande verksamhetsmål formulerade. Av de 21 mått som beslutats har 

åtta stycken uppnåtts, sex stycken har delvis uppnåtts, ett mått har inte 

uppnåtts och åtta av måtten har inte mätts under året då de mäts via SCB:s 

medborgarundersökning KKiK.  

Vår bedömning är att kommunens resultat för 2018 i allt väsentligt är i 

överensstämmelse med god ekonomisk hushållning. 

Kommentarer: 

Kommunens resultat för mandatperioden redovisas nedan. Målet 

uppnås för mandatperioden. 

2015 = 3,2 % 

2016 = 11,8 % 

2017 = 2,4 % 

2018 = 0,8 %  

15 av 23 mätningar har kunnat genomföras under år 2018. De åtta 

mätningar som inte har kunnat genomföras mäts under 2019 genom 

SCB:s medborgarundersökning KKiK samt kommunens 

medarbetarenkät. Det mått som inte uppnåtts för 2018 avser 

frisknärvaro och följs upp genom medarbetarenkät 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 91 KS 18/2019-220 

Arrende för TV- och radiomast vid Strömsnästippen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna 

arrendeavtal med Teracom gällande mast på 

Strömsnästippen.  

Sammanfattning 

Teracom har kontaktat Arboga kommun med önskemål att få 

arrendera mark för att uppföra en ny mast på cirka 60 meter med 

tillhörande teknikbod och utrustning. Den typ av antenner som 

kommer att monteras är ett stort antal paraboler med 3 meters 

diameter. Den planerade masten är en del i Teracoms nät och en 

viktig del av totalförsvaret och har till syfte att stödja Sverige med 

robusta elektroniska kommunikationer.  

En plats som diskuterats med Teracom för ändamålet är 

Strömsnästippen som är belägen strax utanför bebyggelse sydväst 

om Arboga stadskärna. En etablering av masten strider inte mot 

översiktsplanens intentioner.  

Strömsnästippen används under vinterhalvåret som en snötipp. Vid 

upprättandet av arrende ska detta beaktas så att Strömsnästippen 

kan ha kvar sin funktion. 

Strömsnästippen belastas även av en miljöförorening. I 

arrendeavtalet regleras därför att det är arrendatorns ansvar att få de 

tillstånd som krävs för sin verksamhet och att de står för kostnader 

som uppstår till följd av deras verksamhet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 92 KS 359/2019-101 

Synpunktsredovisning för kommunstyrelsen delår 
2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga 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 kommunstyrelseförvaltningen har 27 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 januari till 31 juni 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 93 KS 353/2019-105 

Kommunlördag 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Planeringen inför Kommunlördag 2019 har startats och är tänkt att 

genomföras lördagen den 28 september 2019 i Rådhuset i samband 

med Bondens marknad. Arrangemanget har genomförts vartannat år 

och är ett sätt att marknadsföra kommunens verksamheter. Deltar 

gör förvaltningar, kommunalförbund och helägda bolag. 

Kommunstyrelsens presidium och samtliga nämndsordförande bör 

finnas på plats för information och dialog med besökarna 

Kostnader för arrangemanget är annonsering och förtäring för ca  

10 000 kronor som belastar kommunstyrelseförvaltningen och en 

lönekostnad för personalen som arbetar på lördagen på ca 80 000 

kronor som belastar deltagande verksamheter. Beräkningen grundar 

sig på att ca 20 personer arbetar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 

1. Arrangemanget Kommunlördag genomförs inte under 2019 

med anledning av det ekonomiska läget i Arboga kommun.  

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar ändring med att arbetsutskottet tackar för 

informationen istället. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 

Anders Röhfors (M) ändringsyrkande finner ordföranden att 

arbetsutskottet beslutar bifalla Anders Röhfors (M) ändringsyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 94 KS 344/2019-006 

Sammanträdesplan 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2020 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020 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 


