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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 2 KS 454/2022-008 

Grafisk profil, ny logotyp 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tillgänglighetsanpassad logotyp med en murkrona med fem 

torn godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Beslut om Grafisk profilmanual – Riktlinjer vid grafisk 

utformning av kommunens profilering och information från 

2004-12-16, upphävs. 

2. Godkännande av kommunens logotyp överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

2004-12-16 antogs en Grafisk profilmanual, Riktlinjer vid grafisk ut-

formning av kommunens profilering, av kommunfullmäktige. Den 

grafiska profilmanualen innehåller logotyp och riktlinjer för använ-

dande.  

I februari 2023 lanserar Arboga kommun en ny, moderniserad webb-

plats på arboga.se - en servicewebb med fokus på användarvänlighet 

som är tillgänglighetsanpassad.  

I samband med arbetet med den nya webbplatsen har det även tagits 

fram en logotyp som är moderniserad och tillgänglighetsanpassad. 

Det innebär bland annat att logotypen har förenklats, har färre detal-

jer och att den kan användas i små storlekar även digitalt, till exem-

pel i appar, utan att behöva förändras i sina proportioner. 

Logotypen består av tre delar:  

• ordet Arboga kommun 

• en vapenbild 

• en murkrona 
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Närmare anvisningar för användning av logotypen och användandet 

av typsnitt fastställs i en rutin: Varumärkesplattform för Arboga 

kommun med bilagor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Beslut om Grafisk profilmanual – Riktlinjer vid grafisk 

utformning av kommunens profilering och information från 

2004-12-16 upphävs. 

2. Godkännande av kommunens logotyp överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 

1. Tillgänglighetsanpassad logotyp godkänns under 

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar på en tillgänglighetsanpassad logotype 

med en murkrona med fem torn. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga förvaltningar och bolag 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 3 KS 381/2022-008 

Lönepolicy för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Lönepolicy för Arboga kommun antas. 

2. Riktlinje för medarbetarsamtal och lönesamtal, KS 288/2017, 

upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns lönepolicy anger att lönebildning ska utgå från 

verksamhetens behov, mål och resultat, ekonomiska förutsättningar 

och behov av kompetensförsörjning.  

Lönen är ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för 

verksamheten. Kommunens lönepolicy ska stimulera till goda arbets-

insatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna samt effektiv verksamhet.  

Nuvarande Riktlinje för medarbetarsamtal och lönesamtal (KS 288/ 

2017) upphör att gälla från och med att lönepolicyn antas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 4 KS 434/2022-027 

Kompetensförsörjningsplan 
kommunstyrelseförvaltningen 2023-2025. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kompetenförsörjningsplan för kommunstyrelseförvaltningen 

2023-2025 antas. 

Sammanfattning 

Utifrån kommunens antagna kompetensförsörjningsstrategi har 

kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram en kompetensförsörj-

ningsplan för förvaltningens verksamheter. I planen beskrivs nuläget 

gällande verksamheternas uppdrag och kompetens samt personal-

förändringar, sjukfrånvaro och lönebild. Vidare beskrivs det, med 

utgångspunkt i SKR:s kompetensförsörjningsstrategier vilka om-

råden som förvaltningen ska arbeta vidare med för att trygga kom-

petensförsörjningen framåt.   

__________ 
 
Skickas till: 
HR-enheten 
Akten  
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§ 5 KS 449/2022-140 

Energikontoret i Mälardalen, tecknande av 
aktieägarskap 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun blir delägare och tecknar aktieägarskap i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Kommunen tecknar aktier 

till ett värde om 15 000 kronor (150 aktier om vardera 100 

kronor). 

Sammanfattning 

Situationen avseende elförsörjningen i Arboga är mycket ansträngd 

och det befintliga lokala- och regionala elnätet behöver uppgraderas. 

Situationen skapar svårigheter för våra befintliga verksamheter som 

inte kan expandera och nya verksamheter kan inte etablera sig i 

Arboga.  

Den osäkerhet som kapacitetsbristen innebär att kommunen mer 

aktivt måste arbeta med nätplaneringsfrågan framöver för att inte 

riskera att tidsplanen för utbyggnad och uppgradering av nätet drar 

ut på tiden. 

Beslut om linjekoncession för regionnätet ligger idag hos Energimar-

knadsinspektionen för beslut. Parallellt med utbyggnaden av region-

nätet måste kommunen säkerställa att arbetet med det lokala elnätet 

fortskrider. 

Det är av största vikt att vår nät- och effektplaneringsprocess genom-

förs på ett så koncist, professionellt och genomtänkt sätt som möjligt 

och att utbyggnad av lokalnätet tidsmässigt sker parallellt med 

regionalnätet.  

Ett sätt att säkerställa detta är att kommunen tar hjälp och stöd av 

sakkunniga i frågan. Näringsliv & turism och Samhällsbyggnad före-

slår att kommunen tryggar hanteringen av frågan genom att Arboga 

kommun blir aktieägare i Energikontoret i Mälardalen. Som aktie-

ägare får kommunen tillgång till personella resurser till självkost-



  
PROTOKOLL 9 (35) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-10  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

nadspris med kompetens inom energi och klimat för avrop inför 

nätplaneringsprocessen. Resurserna innebär också att Arboga kom-

mun har möjlighet att medverka i energiprojekt med tredjeparts-

finansiering. Energikontoret i Mälardalen bevakar utlysningar och 

fonder för tredjepartsfinansiering för våra behov, sprider goda 

exempel och metoder.  

Arboga kommun får tillgång till årligen uppdaterad energi- och 

klimatdata för kommungeografin, och dessutom tillgång till råd-

givning och ökad handlingskraft i kommunens egna omställnings- 

och utvecklingsarbete inom energi och klimat. Samverkan med 

andra kommuner och aktörer/organisationer regionalt/nationellt 

och inom EU. 

Energikontoret i Mälardalen AB erbjuder kommuner och regioner i 

verksamhetsområdet delägarskap fram till 23 maj 2023. Syftet är att 

stärka förutsättningarna för lokal och regional samverkan och hållbar 

energiomställning. Energikontoret i Mälardalen arbetar strategiskt 

och operativt och driver tredjepartsfinansierade samverkansprojekt i 

syfte att växla upp lokala och regionala medel.  

Årliga kostnader för ägare regleras i aktieägaravtal och i serviceavtal. 

Serviceavtal tecknas mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen 

senast i samband med aktieköp och baseras på antalet deltagande 

kommuner och regioner. Tecknandet av aktier påverkar kommunens 

likvida medel samt balansräkningens tillgångssida. Förutom själva 

aktieköpet innebär delägarskapet i Energikontoret i Mälardalen att 

Arboga kommun årligen finansierar verksamheten med uppskatt-

ningsvis ca 57 500 kr under 2023. 

Förvärvet av aktier är inte resultatpåverkande, utan har endast en 

likvidpåverkan. Kommunens likvida medel ianspråktas och aktierna 

blir en tillgång. Löpande kostnader avseende delägarskapet finan-

sieras av kommunstyrelsens ordinarie ekonomiska ram.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 6 KS 29/2023-042 

Nulägesanalys kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt ansvar för att följa de 

frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen 

ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av 

ekonomin- och verksamhetsstyrning, samordna ekonomi- och 

verksamhetsstyrning, sammanställa förslag till strategiska och 

ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårs-

rapport och översända dessa till revisorerna för granskning. 

En nulägesanalys för enheterna inom kommunstyrelseförvaltningen; 

kost, samhällsbyggnad, näringsliv och turism, ekonomi, HR, kom-

munikation och utveckling, presenteras vid sammanträdet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 7 KS 30/2023-048 

Samfond 1 och finansiering av projekt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning enligt tidigare fattat beslut KS 352/2020-046 

att kvarstående medel skall förbrukas till stiftelsens nu-

varande ändamål "allmännyttigt, kulturellt eller välgörande 

ändamål" för att kunna avsluta och avregistrera Samfond 1 

och därefter föra över medlen till kommunen. Belopp att föra 

över är ca 242 000 kr.   

2. Av överförda belopp till kommunen ska 236 000 kr finansiera 

projektet ”Dans för hälsa”. Kvarvarande ca 6 000 kr ska täcka 

kommande revisionskostnader. 

Sammanfattning 

2018 samlades representanter från skola, socialtjänst och kultur-

skolan i danssalen på Kulturskolan. Information om metoden Dans 

för hälsa spreds och en arbetsgrupp skapades. 2019 togs rekryterare 

fram = personal inom kommunen som möter målgruppen (tjejer i 

högstadie- och gymnasieålder med stressrelaterade problem). Idag 

finns tre utbildade instruktörer inom kommunen och en förebyg-

gande socialsekreterare. Verksamheten kom att kallas "Rörelse-

studion", då arbetsgruppen såg möjligheter att jobba med liknande 

nyckelfaktorer (kravlös rörelseglädje, gemenskap, egna resurser) 

inom andra målgrupper och  under våren 2022 genomfördes en 

liknande insats, MOVE, för yngre tjejer (9-13 år). Fram till och med 

2022, då dans för hälsa ”rörelsestudion” varit i gång i sju terminer, 

har totalt 34 tjejer varit inskrivna i verksamheten. För att kunna 

fortsätta bedriva projektet under 2023 behövs projektmedel. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 8 KS 27/2023-102 

Antal ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt val av arbetsutskott tillika trafiknämnd 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under mandatperioden 

2023-2026 bestå av sju ledamöter och sju personliga ersättare. 

2. Till ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2023-2026 utses: 

 Ledamöter Personliga ersättare 

Jonna Lindman (M) Christina Johansson (M) 

Håkan Tomasson (M) Marianne Samuelsson (L) 

Martin Nyqvist (SD) Stefan Gunnarsson (SD) 

Tony Pehrsson (SD) Eddy Nzeyimana (KD) 

Andreas Silversten (S) Bo Molander (S) 

Sara Axelsson Gustafsson (S) Åsa Göransson (S) 

Lena Viborg (S) Kerstin Rosenkvist (S) 

 

Ordförande: Jonna Lindman (M) 
1:e vice ordförande: Håkan Tomasson (M) 
2: vice ordförande: Andreas Silversten (S) 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 

Åsa Göransson (S), Manuel Huerta (V) och Carina Björndahl (MP) 

reserverar sig mot beslutet angående antalet ledamöter och ersättare i 

arbetsutskottet. 

Sammanfattning 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Antalet leda-

möter och personliga ersättare beslutas och väljs av kommun-

styrelsen. Inom utskottet väljer kommunstyrelsen bland utskottets 
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ledamöter en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ord-

förande. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av sju leda-

möter och sju ersättare. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av 

fem ledamöter och fem ersättare för att inte uppgå till mer än hälften 

av antalet ledamöter i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer sitt yrkande om sju ledamöter och sju ersättare 

mot Sara Axelsson Gustafssons (S) yrkande om fem ledamöter och 

fem ersättare mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt ordförandens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 9 KS 27/2023-102 

Val av krisledningsnämnd 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026 

utses: 

 Ledamöter Ersättare 

Jonna Lindman (M) Marianne Samuelsson (L) 

Håkan Tomasson (M) Eddy Nzeyimana (KD) 

Martin Nyqvist (SD) Hans Ivarsson (C) 

Tony Pehrsson (SD) Bo Molander (S) 

Andreas Silversten (S) Manuel Huerta (V) 

Sara Axelsson Gustafsson (S) Carina Björndahl (MP) 

Lena Viborg (S)   

 

Ordförande: Jonna Lindman (M) 
Vice ordförande: Håkan Tomasson (M) 

Sammanfattning 

Krisledningsnämndens ledamöter består av kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie ledamöter. Krisledningsnämndens ersättare 

består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter som inte är leda-

möter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 10 KS 27/2023-102 

Val till kommunens råd 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till kommunens råd 2023-2026 utses: 

Förebyggande rådet 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

Ledamöter: 

Jonna Lindman (M), ordförande 
Hans Ivarsson (C) 
Kerstin Rosenkvist (S) 

  

Näringslivsråd 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

Ledamöter: 

Jonna Lindman (M) 
Andreas Silversten (S) 

  

Tillgänglighetsråd 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

 Ledamot Ersättare 

Stefan Gunnarsson (SD) Andreas Silversten (S) 

  

Pensionärs- och anhörigråd 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

 Ledamot Ersättare 

Marianne Samuelsson (L) Sara Axelsson Gustafsson (S) 
__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 11 KS 27/2023-102 

Val till samverkansgrupper och råd på länsnivå, 
förbund och föreningar 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter och representanter i samverkansgrupper och 

råd på läns- och regionnivå samt i förbund och föreningar 

2023-2026, utses: 

Strategisk Regional Beredning, Region Västmanland 

Ledamöter: 

Jonna Lindman (M) 
Andreas Silversten (S) 

  

Jämställdhetsråd, Länsstyrelsen 

Richard Fallqvist (L) 

  

Integrationsråd, Länsstyrelsen 

Rahaf Ramdo (KD) 

  

Miljö- och klimatråd, Länsstyrelsen 

Martin Nyqvist (SD) 

  

Kommuninvests föreningsstämmor 

Röstombud: Christina Johansson (M) 
Ersättare: Tony Pehrsson (SD) 

  

Hjälmarelandskapets lövskogar 

Kommuns representant i projektets styrgrupp: Hans Ivarsson (C) 
__________ 
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Skickas till: 
Region Västmanland 
Länsstyrelsen 
Kommuninvest 
Hjälmarelandskapets lövskogar 
Akten  
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§ 12 KS 436/2022-100 

Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 

Åsa Göransson (S), Manuel Huerta (V) och Carina Björndahl (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Det politiska programmet omfattar dels kommunen, dels de helägda 

bolagen. När kommun anges så omfattar det både kommunen och de 

helägda bolagen. Arboga kommuns målsättning är att genom ett 

systematiskt arbetssätt leda och styra kommunens verksamhet så att 

största möjliga nytta uppnås. Styrning och ledning av kommunens 

uppdrag och verksamhets utgörs av mandatperiodens politiska 

program och kommunens grunduppdrag.  

Inför varje mandatperiod antar den politiska majoriteten i kom-

munen ett politiskt program som tar sin utgångspunkt i de stra-

tegiska områdena och beskriver den önskade lokala utvecklingen 

under mandatperioden. Det politiska programmet innehåller också 

politiska mål för de strategiska områdena. Programmet siktar mot 

kommunens vision, Arboga – Plats för inspiration. Med hjälp av 

målen kan utvecklingen mätas inom de strategiska områdena.  

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagens styrelser formulerar 

mål för sina verksamheter utifrån sitt uppdrag, visionen, de stra-

tegiska områdena och kommunfullmäktiges mål. Målen sätts för hela 

mandatperioden och ska vara påverkbara, mätbara och kunna följas 

över tid. En eller flera indikatorer, som till exempel mäter verksam-

hetens kvalitet, medarbetarnas bidrag och ekonomin, är kopplade till 

varje mål. Indikatorerna har målvärden för mandatperioden och för 

kalenderåret.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S), med stöd av Carina Björndahl (MP) och 

Manuel Huerta (V),yrkar bifall till det politiska program som ingick i 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma 

förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 som presentera-

des vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till 

Politiskt program för mandatprioden 2023-2026. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Andreas Silverstens (S) yrkande mot Håkan 

Tomassons (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Håkan Tomassons (M) förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 13 KS 396/2022-219 

Planbesked, Manhem 4 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

med AB Nordkvist & Ny för fastigheten Manhem 4. 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att genomföra en 

planändring för fastigheten Manhem 4. 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked för fastigheten Manhem 4 i Arboga, Marie-

dalsvägen, Brattberget, har inkommit. Ansökan gäller ändring av 

detaljplan. Den sökande har uppfört ett parhus på fastigheten och 

vill kunna stycka av till två fastigheter. Gällande detaljplan tillåter 

endast fristående hus varför en avstyckning inte är möjlig utan 

detaljplaneändring. 

En planändring strider inte mot tidigare ställningstaganden och är 

förenlig med kommunens översiktsplan.  

Förutsättningarna för att genomföra planändringen är goda, området 

är utbyggt och infrastruktur finns. Den sökande avser att bilda en 

gemensamhetsanläggning för VA för de nya fastigheterna. 

Åtgärden bedöms vara av mindre betydelse och ha en begränsad 

samrådskrets. Det finns därför goda förutsättningar att genomföra 

ett planarbete med begränsat förfarande.  

Planändringen tas fram av samhällsbyggnadsenheten och bekostas 

av den sökande genom tecknande av planavtal. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 14 KS 313/2022-00 

e-förslag (digitala medborgarförslag) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att införa en 

digital tjänst för e-förslag för kommunens medborgare som 

ersätter dagens blankettbaserade medborgarförslag. 

2. Förtroendemannarådet, en representant per parti i kommun-

fullmäktige, får i uppdrag att ta fram förslag till regler för 

implementering av e-förslag. 

3. Kommunfullmäktiges arbetsordning, reglemente för kom-

munstyrelsen och övriga nämnder samt kommunstyrelsens 

delegationsordning revideras i enlighet med föregående 

beslutspunkt och överlämnas till kommunfullmäktige res-

pektive kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Invånarna i Arboga kommun har idag möjlighet att lämna medbor-

garförslag enligt de premisser som regleras i kommunallagen och 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Det är fritt att skapa en likvärdig eller bättre tjänst där medborgarna 

kan lämna förslag, ha omröstningar och på olika sätt engagera sig i 

frågor och ärenden, utan att behöva följa de exakta förutsättningarna 

som kommunallagen beskriver hur medborgarförslag ska hanteras.  

I Sveriges andra demokratiutredning, från 2016, rekommenderas 

kommunerna att införa e-förslag, då kallad folkmotion. 

Syftet med e-förslag är att både förtroendevalda och medborgare ska 

känna ett mervärde jämfört med dagens medborgarförslag. 

För medborgarna blir fördelarna att det blir mer tillgängligt att läm-

na ett förslag, de kan följa intresset för förslaget och se hur det när-

mar sig signaturtröskeln, engagera andra genom att marknadsföra 

sitt förslag på sociala medier etc. Även andras förslag syns och går 

att rösta på. Känslan av delaktighet och möjligheten att påverka 

ökar.  
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Förtroendevalda kan följa och se vilka frågor som engagerar med-

borgarna, till skillnad från ett medborgarförslag som oftast endast är 

undertecknat av en person. 

Den exakta hanteringen av e-förslag föreslås regleras i kommunfull-

mäktiges arbetsordning, precis som att hanteringen av medborgar-

förslag regleras där idag. Diverse aspekter, så som kvalifikations-

regler, behörighet och autentisering, signaturtröskel, tidsram, om-

röstningsförfarande med mera bör framgå där. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förtroendemannarådet 
Kanslienheten 
Akten  
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§ 15 KS 338/2022-123 

Ordningsvakter i Arboga Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dialogen med Västra Mälardalen i Samverkan och Arboga i 

Centrum fortsätter, med avsikt att öka tryggheten och minska 

brottsligheten i centrum. 

Sammanfattning 

Under veckorna 36-37 och 40-41, 2022, genomfördes en försöksperiod 

med ordningsvakter på utvalda platser i centrala Arboga; Resecent-

rum, Nytorget upp mot ICA och Willys, Ahllöfsparken samt inner-

gården vid Biblioteket. Ordningsvakterna tjänstgjorde kl 10.00-18.00 

torsdag-lördag. 

Försöket har fallit väl ut. Positiv respons framkom vid trygghetsdia-

log och områdena där ordningsvakterna har rört sig har upplevts 

som lugnare. Positiv respons har även kommit från flera företagare i 

centrum och medborgare har återkommande inkommit med positiv 

respons och välkomnat ordningsvakterna. 

Ordningsvakter har större befogenheter än väktare, vilket bedömdes 

som en viktig faktor i valet av att nyttja ordningsvakter framför 

väktare under försöksperioden, och kostnaden för ordningsvakter 

blir betydligt högre än för väktare. Kostnaden för försöksperioden 

uppgick till 100 000 kr, vilken bekostades av Arboga kommun. 

Arboga kommun ställer sig positiva till ordningsvakter i centrum 

och vill fortsätta dialogen med Västra Mälardalen i Samverkan, VIS, 

och Arboga i Centrum för att hitta en lösning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Dialogen med Västra Mälardalen i Samverkan och Arboga i 

Centrum med avsikten att införa ordningsvakter i Arboga 

centrum fortsätter. 
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Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar på följde omformulering: 

Dialogen med Västra Mälardalen i Samverkan och Arboga i Centrum 

fortsätter, med avsikt att öka tryggheten och minska brottsligheten i 

centrum. 

__________ 
 
Skickas till: 
Säkerhetssamordnare, VMKF 
Akten  
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§ 16 KS 430/2022-21 

Biblioteksplan 2023–2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Biblioteksplan 2023-2025 för Arboga kommun antas. 

Sammanfattning 

I enlighet med Bibliotekslagen (SFS 2013:801 § 17) ska varje kommun 

upprätta en Biblioteksplan.  

Förslaget till biblioteksplan för Arboga kommun har utarbetats i en-

lighet med Bibliotekslagen på uppdrag av Fritids- och kulturnämn-

den samt barn- och utbildningsnämnden i Arboga.  

Syftet med planen är att presentera en tydlig överblick över biblio-

tekets verksamheter, ge dessa en strategisk vägledning samt tydlig-

göra en framtida inriktning för hela kommunens biblioteksverksam-

het. Biblioteksplanen ska vara övergripande och utgå från kommun-

invånarnas behov av biblioteksservice, från de allra yngsta till de 

allra äldsta.  

I Biblioteksplanen för 2023–2025 omfattas Arboga bibliotek, skol-

biblioteken och medborgarkontoret.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 17 KS 417/2022-016 

Krisledningsplan för Arboga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krisledningsplan för Arboga kommun antas. 

2. Krisledningsplan antagen den 19 januari 2020, § 2 upphävs. 

Sammanfattning 

Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544, 

ska kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska 

hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till att kom-

muner och regioner skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha 

en god förmåga att hantera krissituationer i fred.  

Krisledningsplanen ska användas när Arboga kommun riskerar att 

drabbas av en samhällsstörning/extraordinär händelse. 

Vid ett annat säkerpolitiskt läge kan planen anpassas så att den också 

kan vara kommunens plan vid höjd beredskap till dess det finns en 

antagen plan för höjd beredskap. 

__________ 
 
Skickas till: 
Beredskapssamordnare, VMKF 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (35) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-10  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 KS 402/2022-041 

Begäran om extra anslag till Nybyholmsspåret 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Begäran om extra anslag från barn- och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden avslås med hänvisning till det 

ekonomiska läget samt att medel beviljats av Länsstyrelsen för 

delar av det begärda beloppet. 

2. Projektet kan framåt finansieras antingen inom befintlig ram 

alternativt söka ytterligare extern finansiering. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 

Åsa Göransson (S), Manuel Huerta (V) och Carina Björndahl (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Nybyholmsspåret är ett samarbetsprojekt av förebyggande karaktär 

och har som mål att elever ska klara grundskolan med betygsnivå för 

att bli behörig på gymnasiet. Projektet sker i samverkan mellan barn 

och utbildning, socialförvaltningen samt fritid och kultur, och för att 

stärka samarbetet föreslås att barn- och utbildningsförvaltningen 

anställer 1,0 resurs. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden begär hos kom-

munstyrelsen extra anslag om totalt 1 400 tkr till projektet under två 

år fördelat på en anställning på 650 tkr/år samt löpande kostnader 

på 50 tkr/år i samband med aktiviteter.  Barn- och utbildningsnämn-

den åtar sig att stå som anställande verksamhet för den extra resurs 

som projektet beskriver. 

Sedan ovanstående begäran inkommit har inom ramen för 37a § för-

ordning ( 2010:1122) om statlig ersättning för att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguider och familjekontakter beviljat Arboga 

kommun, barn- och utbildningsförvaltningen 700 000 kr för insatsen 

via Länsstyrelsen i Jönköping för tidsperioden 2023-01-01 - 2024-12-

31. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Begäran om extra anslag från barn- och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden avslås med hänvisning till det 

ekonomiska läget samt att medel beviljats av Länsstyrelsen för 

delar av det begärda beloppet. 

2. Projektet kan framåt finansieras antingen inom befintlig ram 

alternativt söka ytterligare extern finansiering. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar på återremiss av ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för att utreda om projektet genomförs även om 

medel inte beviljas. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Andreas Silverstens (S) återremissyrkande mot 

avgörande av ärendet idag, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Då kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag, återstår 

endast Håkan Tomassons (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 19 KS 415/2022-003 

Instruktion för kommundirektören 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Instruktionen för kommundirektören antas. 

2. Tidigare instruktion antagen av kommunstyrelsen den 27 

februari 2018, § 27, upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen anta en instruktion för 

direktören (KL 7 kap. 2§). Kommunstyrelsen beslutade den 27 feb-

ruari 2018, 27 att anta instruktion för kommundirektören. 

Instruktionen bör revideras vid nya mandatperiod. 

Instruktionen omfattar kommundirektörens ställning som ledande 

tjänsteperson, utvecklingen av kommunen, rollen i förhållande till 

kommunens bolag samt externa parter, mediakontakter, arbets-

uppgifter mot politiska organ, mot förvaltningen och övriga 

nämnder, helägda kommunala bolag, delegeringsbestämmelser samt 

uppföljning av uppdraget.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommundirektör 
Akten  
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§ 20 KS 26/2023-002 

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Beslut Punkt Del Datum Dnr 

Genomförande av samråd för 

detaljplaneförslag: Ärlan 12 m fl. 
G1 SC 2022-11-02 179/2021 

Avtal med Söderberg & Partners: 

Analys skuldportföljerna samt 

revidering av Finanspolicy 

F4 KD 2022-11-09 418/2022 

Förordnade av tf 

kommundirektör 23 och 27 

december 2022. 

D4 KD 2022-12-13 24/2022 

Upphandlingsbeslut, rekrytering 

av näringslivschef. 
F8 KD 2021-11-30 197/2022 

Borgensförbindelse; 

Kommunfastigheter i Arboga AB 

och Kommuninvest, lånenr 

145656, 145659, 145660, 145661, 

145662, 145663, 145664, 145671, 

145672 och 145673.  

E5 EC 2022-04-28 

200/2022 
201/2022 
202/2022 
203/2022 
204/2022 
205/2022 
206/2022 
207/2022 
208/2022 
209/2022 

Tillägg till avtal avseende 

Pensionsadministration och 

Förmedlingstjänst gällande 

tjänsten Pensionshjälpen 

F4 KD 2022-05-15 226/2022 
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Förändring och förlängning av 

hyresavtal med Byggnadsfirman 

Lund gällande fastigheten 

Humlan 1, avtalsnr 3457. 

F4 KD 2022-05-16 221/2022 

Konsultavtal med 

Kommunikation & Kreativitet 

gällande kommunikatör och 

projektledare. 

F4 KD 2022-05-16 222/2022 

Hemvärnsansökan A7 KD 2022-05-20 123/2022 

Beslut om att skicka ut förslag till 

detaljplan för fastighet Syrenen 1 

och 2 på granskning. 

G2 SC 2022-05-31 178/2020 

Överlåtelse av Gällande avtal 

med Selecta, från Arboga kom-

mun till Arboga Kommunal-

teknik AB 

F7 KD 2022-06-13 263/2022 

Ramavtal säkerhetsbesiktning av 

gymnastik- och sporthalls-

inredningar. 

F4 KD 2022-06-14 244/2022 

Beslut om att avbryta upphand-

ling gällande ramavtal målnings-

arbeten. 

F5 KD 2022-06-16 271/2022 

Avsiktsförklaring mellan Arboga 

kommun och Migrationsverket. 
F4 KD 2022-06-16 272/2022 

Upphandling ramavtal golv-

arbeten, tilldelningsbeslut. 
F3 KD 2022-06-17 270/2022 

Ramavtal, el-material och ljus-

källor – Ahlsell Sverige AB. 
F4 KD 2022-06-20 275/2022 
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Ramavtal, konsulttjänster område 

13; Bullerberäkning och buller-

utredning mm – Brekke&Strand 

Akustik AB. 

F4 KD 2022-06-21 234/2022 

Upphandling av Visselblåsar-

system 
F4 KD 2022-06-29 291/2022 

Tilläggsavtal till EMBRACE; 

Importfunktion anmäla brott och 

ny områdesindelning. 

F4 KD 2022-07-01 292/2022 

Ramavtal, Byggarbeten, rang-
ordnat avtal; 
1. LJ ByggTeam AB 
2. Tuna Förvaltning och 
Entreprenad AB 
3. Boman & Svahn Bygg & 
Entreprenad AB 

F4 KD 2022-07-05 264/2022 

Ramavtal KAKA frukt och grönt, 
lilla mejeri. 

F4 KD 2022-08-18 315/2022 

Borgensförbindelse, Kommun-
fastigheter i Arboga AB 

E5 KD 2022-09-15 345/2022 

Ramavtal, Målningarbeten, rang-
ordnat avtal. 

F4 KD 2022-10-03 343/2022 

Uppdragsavtal, Transaktions-
analys, artikelanalys, avtalsefter-
levnad. 

F4 EC 2022-10-19 398/2022 

Avtal Bisnode Sverige – InfoTorg F4 KD 2022-10-19 400/2022 

Borgensförbindelse, Arboga 
Vatten och Avlopp AB. 

E5 KD 2022-10-24 404/2022 

Avropsavtal avseende 
läkemedelsautomat. 

F4 KD 2022-11-01 412/2022 

Personuppgiftsbiträdesavtal för 
tjänsten Mediaflow 

F4 KD 2022-11-18 441/2022 

Avropsavtal Raindance, 
Leaseright – integration 

F4 EC 2022-11-28 445/2022 

Borgensförbindelse, Kommun-
fastigheter i Arboga AB 

E5 KD 2022-11-28 446/2022 
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Transaktionsavtal med Spar-
banken Västra Mälardalen 

E5 EC 2022-11-29 439/2022 

Kundavtal, PostNord F8   2022-11-29 437/2022 

Avtal om kollektivavtalsgrundad 
förmånsbestämd pensionsför-
säkring, KPA Tjänstepensions-
försäkring AB 

F4 KD 2022-12-01 447/2022 

Tilldelningsbeslut, upphandling 
av företagshälsovård. 

F3 KD 2022-12-08 460/2022 

Konsultavtal med 
Kommunikation & Kreativitet 
gällande kommunikatör och 
projektledare. 

F4 KD 2022-12-08 222/2022 

Förlängning av avropsavtal, 
entrémattor 

F4 KD 2022-12-15 294/2022 

Avtal Servicemätning Insikt, 
Enkätfabriken 

F8 NC 2022-12-21 468/2022 

Ramavtal Företagshälsovård F4 KD 2022-12-29 476/2022 

Anställning av digitaliserings-
samordnare 

D3 KC 2022-12-29 24/2022 

Beslut om att avstå från att yttra 
sig över remiss; Handlingsplan 
för en långsiktig utveckling av 
tolktjänster för döva, hörsel-
skadade och personer med 
dövblindhet, SOU 2022:11. 

B9 KC 2022-12-29 214/2022 

Hemvärnsansökan A7 KD 2022-08-30 123/2022 

Delegater 
KSO – kommunstyrelsens ordförande 
KD – kommundirektör 
KC – kanslichef 
EC - ekonomichef 
SC – samhällsbyggnadschef 
NC - näringslivschef 
__________ 
 
Skickas till: 
Akterna  



  
PROTOKOLL 34 (35) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-10  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21 KS 25/2023-009 

Meddelanden till kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisade meddelande läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

407/2022 Lokalt kollektivavtal, 

kompetens- och omställ-

ningsavtal, KOM-KR 

2022-10-26 Upp   

  Protokoll, direktionen för 

VafabMiljö, 2022-09-29 

2022-10-31 In VafabMiljö 

Kommunalförbund 

  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Myndighets-

förbund 2022-10-26. 

2022-11-01 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

303/2022 Statistik jan-sep 2022 för 

Västmanlands Tolk-

service. 

2022-11-01- In Västmanlands 

Tolkservice 

416/2022 Rapport: Samhällsbyg-

garnas arbetsmarknad i 

Stockholm-Mälarregionen 

2022-11-08 In 

Mälardalsrådet 

  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Överförmyndar-

nämnd 2022-11-08. 

2022-11-10 In 
Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

420/2022 Lönekartläggning. 

Rapport för jämställda 

löner – 2022 års löner. 

2022-11-10 Upp   

433/2022 Arbogaåns Vattenför-

bunds stämmoprotokoll 

2022-10-26. 

2022-11-23 In Arbogaåns 

Vattenförbund 
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  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Överförmyndar-

nämnd 2022-11-23. 

2022-11-30 In 
Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

458/2022 Uttalande från Syn-

skadades Riksförbund 

Västmanland – Du kan 

rädda ledsagning för 

gravt synskadade och 

dövblinda. 

2022-12-08 In Synskadades 

Riksförbund 

Västmanland 

  Protokoll, direktionen för 

Räddningstjänsten 

Mälardalen 2022-11-22. 

2022-12-07 In Räddningstjänsten 

Mälardalen 

  Protokoll, Västra Mälar-

dalens Myndighetsför-

bund 2022-12-14 

2022-12-15 In Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

  Protokoll, direktionen för 

Räddningstjänsten 

Mälardalen 2022-12-13. 

2022-12-20 In Räddningstjänsten 

Mälardalen 

466/2022 Recipientprovtagning, 

januari-september 2022 

2022-12-20 In Hjälmarens 

vattenvårdsförbund 

474/2022 Arboga kommuns och 

Polisens Medborgarlöfte 

2023 

2022-12-28 Upp   

475/2022 Samverkansöverenskom

melse 2023 mellan 

Arboga kommun och 

Lokalpolisområde Västra 

Mälardalen. 

2022-12-28 Upp   

__________ 
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