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§ 24  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 25 KS 424/2022-042 

Årsredovisning 2022, Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta  

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2022 för Arboga 

kommun och överlämnar denna till revisorerna för granskning.  

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årets balanskravsresultat 2022, -20,0 miljoner kronor, i kom-

munens avstämning mot balanskravet godkänns.      

Resultatet -20,0 miljoner kronor, enligt balanskravsavstäm-

ningen föreslås att inte behöva återställas kommande år. 

Inlösen av ansvarsförbindelsen pensioner under år 2022 anses 

utgöra synnerliga skäl för att inte behöva återställa negativa 

resultatet. 

2. Årsredovisning för Arboga kommun år 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till årsredovis-

ning för Arboga kommun 2022. Årsredovisningen innehåller en 

övergripande information om den verksamhet som bedrivits under 

2022. Den innehåller också information om kommunens ekonomiska 

resultat och ställning. 

Resultatet för kommunen uppgick år 2022 till -20,0 miljoner kronor. 

Budgeterat överskott år 2022 var 9,3 miljoner kronor och således blev 

det en negativ avvikelse mot budget med -29,3 miljoner kronor.  

Årets balanskravsresultat uppgick till -20,0 miljoner kronor. Balans-

kravet innebär att kommunerna ska besluta om en budget och redo-

visa i bokslut där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 

ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 

kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Om det finns 

synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att inte reglera hela under-

skottet För år 2022 har underskottet uppstått på grund av den 
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partiella delinlösen av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt på 

59,8 miljoner kronor som beslutats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Revisorerna/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 26 KS 432/2021-003 

Internkontroll 2022, uppföljning för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisningen av kommunens interna kontrollarbete år 2022 

godkänns. 

Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för information. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett över-

gripande och samordnande ansvar för intern kontroll. I ansvaret 

ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas 

inom kommunen samt att tillse att denna utvecklas utifrån kom-

munens kontrollbehov. Förvaltningsövergripande anvisningar och 

regler ska upprättas. 

Arboga kommun arbetar strukturerat med tydlig ansvarsfördelning 

för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnads-

effektiv, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och infor-

mation av verksamheten samt att det är efterlevnad av tillämpliga 

lagar och riktlinjer.  

Enligt reglementet för internkontroll ansvarar styrelsen och nämn-

derna för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Styrelsen och nämnderna ska årligen i januari månad upprätta en 

plan för den interna kontrollen för det kommande året. Denna plan 

ska sedan följas upp i samband med upprättande av årsredovis-

ningen. Dessa blir separata ärenden i respektive nämnd. 

Det innebär att en uppföljning av styrelsens och samtliga nämnders 

internkontrollplaner ska redovisas till kommunstyrelsen som ska ut-

värdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall 

förbättringar behövs, initiera sådana. Revisorerna ska bedöma om 

den interna kontrollen inom nämnderna har varit ändamålsenlig och 

säker. Revisorernas bedömning ska utgöra ett underlag till kommun-
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fullmäktige i samband med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen 

och nämnderna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in styrelsens och nämn-

dernas planer och uppföljningar för år 2022. I bilagor redovisas 

styrelsens och nämndernas internkontrollarbete år 2022. 

En utvärdering av kommunens samlade interna kontroll visar att 

kontroller har utförts under år 2022 utifrån styrelsens och nämn-

dernas antagna interna kontrollplaner. Nämnderna och styrelsen 

rapporterar att det finns vissa avvikelser men att arbete pågår för att 

komma till rätta med avvikelserna. 

I kommunstyrelsens uppföljning finns avvikelser inom två områden. 

De områden där det konstateras avvikelser är inköp, köptrohet uti-

från tecknade avtal samt arbetet med barnkonventionen. Kommun-

styrelsen har uppdragit till förvaltningen att slutföra de åtgärder som 

beslutats för att minimera avvikelser i köptrohet till gällande avtal 

samt åtgärder för att förbättra arbetet med barnkonventionen. 

Inom fritids- och kulturnämnden finns inga kontrollpunkter som 

behöver åtgärdas utan arbetet med kontrollpunkterna fortskrider 

under 2023. 

Inom barn- och utbildningsnämnden behöver rutinerna för regis-

trering av handlingar i vissa delar ses över. Likaså ska åtgärder 

vidtas för att åtgärda brister i barnrättsarbetet - att prövning för 

barns bästa genomförs i beslut som direkt eller indirekt rör barn. 

I socialnämndens uppföljning finns avvikelser avseende uppföljning 

av biståndsbeslut. Nämnden har uppdragit till förvaltningen att vid-

ta åtgärder. Det fanns också avvikelser i granskningen gällande 

handläggningen om barn som utsatts för och/eller bevittnat våld 

eller andra övergrepp samt när det gäller rättssäker dokumentation. 

Här finns det förslag till åtgärder för att minimera avvikelserna.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 27 KS 55/2023-042 

Kompletteringsbudget 2023, Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2023 beslutas om 

totalt 23 001 tkr fördelat på kommunstyrelsen 20 731 tkr, 

fritids- och kulturnämnden 871 tkr, barn- och utbildnings-

nämnden 430 tkr samt socialnämnden 969 tkr.  

Sammanfattning 

För större och/eller strategiska investeringar beslutar kommunfull-

mäktige om totalutgiften för projektet. Förskjutningar mellan åren 

kan ske och uppföljning ska ske vid prognostillfällen och i samband 

med kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget, för investeringar 

som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av kommunfullmäk-

tige i samband med beslut om årsredovisning. 

Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska ske. 

Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte 

hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. Investeringsprojekt 

som inte är påbörjade 2022 och inte genomförs 2023 ska inte med i 

kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk 

och ekonomisk plan.  

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden, barn- och utbildnings-

nämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om kom-

pletteringsbudget 2023. Totala budgeterade investeringar 2022 upp-

gick till 93 308 tkr. Redovisat utfall blev 54 547 tkr vilket innebar ett 

överskott på 38 761 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 23 001 tkr 

vilket skulle innebära en total investeringsbudget 2023 på 70 751 tkr. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 28 KS 179/2022-041 

Mål och verksamhetsplan 2023, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet diskuteras kommunstyrelsens mål och 

indikatorer i Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 29 KS 443/2022-003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas att gälla från den   

1 april 2023.  

2. Nu gällande arbetsordning upphör att gälla från samma 

datum. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning bör ses över och antas vid varje 

ny mandatperiod. Vid översynen har anpassning gjorts till att e-för-

slag ska införas och ersätta nuvarande medborgarförslag enligt 

beslut i kommunstyrelsen 10 januari 2023, § 14. 

Förtroendemannarådet diskuterade utformning av e-förslag vid 

sammanträde den 15 februari 2023. 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige har ändrats till 31. 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden har upp-

daterats enligt beslut i kommunfullmäktige 24 november 2022, § 140. 

Utöver det görs även en del mindre redaktionella ändringar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 30 KS 104/2023-016 

Plan för kommunens arbete med krisberedskap, civilt 
försvar och säkerhetsskydd mandatperioden 2023 - 
2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Plan för Arboga kommuns arbete med krisberedskap, civilt 

försvar och säkerhetsskydd för mandatperioden 2023 – 2026 

antas. 

Sammanfattning 

Planen beskriver kommunens övergripande inriktning och priori-

teringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhets-

skydd för perioden 2023 - 2026. Den syftar även till att stärka den 

kommunala styrningen av arbetet så att styrelse, nämnder, bolag och 

förbund är involverade i processer och beslut.  

Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja det å-

tagande som beskrivs i Förlängd och justerad överenskommelse för kom-

munernas krisberedskap 2023 (MSB 2022 – 15507, SKL 2022/00754) dvs 

förlängning av Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–

2022 (MSB 2018 - 09779, SKL 18/03101) och i Överenskommelse om 

kommunernas arbete med civilt försvar 2018 – 2020 med revideringar till 

och med 2023 (MSB 2022 – 15507, SKL 2022/00754).  

Planen utgår främst från de behov av åtgärder som identifierats un-

der arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men 

omfattar även behov av åtgärder som identifierats vid exempelvis 

inträffade händelser och övningar. 

Planen följs även upp under första kvartalet varje år i samband med 

kommunuppföljningen som årligen redovisas till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen Västman-

land.  

Kommunfullmäktige fastställer planen under mandatperioden. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 31 KS 334/2021-008 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, 

bolag och kommunalförbund antas. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer rekommenderade kommunstyrelsen att 

definiera begreppet uppsikt avseende omfattning och genomförande 

samt ta fram en strategi för hur uppsikten ska utövas. I denna 

strategi bör framgå vilka delar som ingår i uppsikten samt en tydlig 

och fastställd process för hur avvikelser hanteras i relation till berörd 

nämnd respektive i relation till fullmäktige. 

Ett förslag har tagits fram som enligt kommunens riktlinjer för styr-

dokument benämns riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över nämnder, bolag och kommunalförbund. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 32 KS 143/2021-101 

Svar på motion - Bygg multisportarenor i Arboga, 
Götlunda och Medåker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en motion till kommunfull-

mäktiges sammanträde den 11 mars 2021 § 32 om att bygga multi-

sportarenor i Arboga, Götlunda och Medåker.  

Ägaransvaret för både Götlunda och Medåker är i dagsläget fördelat 

genom gemensamhetsanläggningar, där ansvaret för bland annat 

vägar, parkmark och anläggningar är fördelat på flera parter. Båda 

orternas styrelser för samfälligheterna har inkommit till kommunen 

med önskemål om upphävande av nuvarande struktur, och där man 

i stället önskar att kommunen helt övertar drift- och skötselansvaret 

för respektive anläggning.  

Ärendena kring eventuella nya ansvarsstrukturer för båda orterna 

bör tydligt klargöras innan nya anläggningar planeras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 33 KS 470/2021-101 

Svar på motion - Förläng Ångbåtsgatan med gång- och 
cykelbro över Arbogaån 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen förklaras besvarad med hänvisning till att en gång- 

och cykelbro kan beaktas och inarbetas i en eventuell framtida 

utvecklingsplan. 

Sammanfattning 

Stefan Gunnarsson (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

förlänga Ångbåtsgatan med en gång- och cykelbro över Arbogaån, 

för att minska riskerna med att barn tar vägen över isen vintertid.  

Området kring Ångbåtsgatan och Arbogaån nedström kajen är före-

mål för ytterligare stabilitetsutredningar genom projektetapp 3-8. Vi 

vet i dagsläget att det finns problematik med åbotten och marken 

kring ån i området vilket medför att ytterligare åtgärder av stabili-

tetsproblematiken är nödvändiga att utföras.  

Samtidigt är området kring Ångbåtsgatan, Bergmansparken och fas-

tigheten Abborren föremål för utredningar kring framtida utveck-

lingsmöjligheter och användningsområden. Detta i sin tur medför att 

helhetsbilden kring området och dess anläggningar bör beaktas och 

inarbetas i en eventuell framtida utvecklingsplan.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 34 KS 319/2022-101 

Svar på motion - Omhändertagande av grus efter 
vintrarnas sandning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med anledning av att den föreslagna rutinen 

skulle medföra högre kostnader jämfört med inköp av nytt 

material. 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) har lämnat in en motion med förslag att 

kommunen skaffar sig en rutin för att rena vinterns grus för halk-

bekämpning. Rutinen bör ha som mål att gruset skall återanvändas 

under flera år. 

Att utföra en renings- och återvinningsprocess av halkbekämpnings-

material är extremt kostsamt när kostnaden ställs i relation till vad 

nytt material kostar per säsong. Då Arboga kommun använder 

relativt små mängder halkbekämpningsmaterial, jämfört med större 

kommuner, blir kostnaden högre då grund- och etableringsavgifter 

för reningsverk och hantering är lika oavsett mängd material som 

går igenom processen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 35 KS 471/2021-101 

Svar på motion - Ta fram en kort- och långsiktig plan 
för laddinfrastruktur 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen förklaras besvarad med hänvisning till pågående 

nätplaneringsprocess för strategisk planeringen av kom-

munens utbyggnad av lokalnätet. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har lämnat in en motion om att en kort- och 

långsiktig plan för laddinfrastruktur i Arboga bör tas fram. 

Samhällsbyggnadsenheten i samarbete med Näringslivsenheten 

arbetar med att ta fram en Nätplaneringsprocess tillsammans med 

Mälarenergi för den strategiska planeringen av kommunens utbygg-

nad av lokalnätet. I denna planeringsprocess kommer även frågor så 

som elektrifieringen av bilflottan att beaktas och planeras för. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 36 KS 114/2022-101 

Svar på motion - Solcellspark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

man utreder möjligheterna till att bygga och förvalta en eller flera 

solcellsparker inom Arboga kommun. 

Samtal förs med externa aktörer som vill etablera solcellsproduktion 

i kommunen. Kommunen har i dagsläget inte resurser att bedriva 

solcellsverksamhet. I den nätplaneringsprocess som kommer att tas 

fram av kommunen, kommer frågan om alternativa energikällor att 

undersökas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 37 KS 307/2022-101 

Svar på motion - Motionstrappa i Teknikbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har lämnat en motion med förslag om att det 

byggs en motionstrappa vid Teknikbacken i Arboga. 

Ett nyttjanderättsavtal för Teknikbacken finns mellan kommunen 

och Arboga Alpina som ger Arboga Alpina rätt att bedriva verksam-

het inom området. En motionstrappa i området kan inte anläggas då 

det inte är förenligt med befintligt avtal. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 38 KS 60/2023-100 

Information om remiss av SOU 2022:53 Statens ansvar 
för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har av Regeringskansliet fått SOU 2022: 53 ”Statens 

ansvar för skolan, betänkande av utredningen om ökat statligt an-

svar för skolan” på remiss.  

Remissvaren ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast 

den 31 mars 2023. Yttrandet ska behandlas i barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Utredningen är omfattande och för att ge mer tid till politiker i 

nämnderna att läsa in sig på materialet läggs utredningen redan nu 

in som handling i Meetings. Yttrandet kommer hanteras i mars i de 

berörda nämnderna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 39 KS 84/2023-101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

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

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

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 20 april finns sex motioner som inte beretts färdigt 

inom ett år efter att de väckts, varav fyra (kursiv stil) avses bli be-

svarade under sammanträdet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 40 KS 84/2023-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007 har den 

som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka ärenden 

genom medborgarförslag i kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska medborgarför-

slag 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 medbor-

garförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträde i april och oktober. 

I denna redovisning finns det tre medborgarförslag som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för besvarande. 

Svaren meddelas kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 41 KS 300/2022-101 

Redovisning av synpunkter, andra halvåret 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Redovisning av synpunkter 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 

redovisas halvårsvis.  

Till kommunstyrelseförvaltningen har 4 synpunkter inkommit och 

registrerats under perioden 1 juli till 31 december 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


