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§ 103  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 104 KS 106/2022-291 

Lägesrapport, ny grundskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Representanter från Kommunfastigheter i Arboga AB lämnar en 

lägesrapport kring arbetet med ny grundskola i kvarteret Ärlan. Nu 

fortsätter i FAS 1 systemprojektering och kalkyl, detaljprojektering, 

kalkyl inför FAS 2 kontrakt och beslut.  

En utredning och bedömning av kostnader för byggnation av kultur-

skolan på våning 4 har gjorts. Vid sammanträdet får Kommunfastig-

heter AB i uppdrag att fortsätta titta på möjlig framtida kulturskola i 

anslutning till grundskolan och återkomma vid kommande samman-

träde med arbetsutskottet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 105 KS 52/2022-043 

Anlägga ett mountainbikespår/cykelled i samband med 
renovering av motionsspår på Söder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Beslutet om att anlägga ett mountainbikespår i samband med 

renovering av motionsspåret på Söder hävs.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att 

utveckla mountainbikespår i Arboga kommun i samråd med 

berörda aktörer.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 19 att bevilja 

kommunstyrelsen tilläggsanslag för investeringar i fritidsanlägg-

ningar under 2022 med totalt 4,8 miljoner kronor fördelat på frilufts-

bad 0,3 miljoner kronor och elljusspår Söder 4,5 miljoner kronor. 2. I 

samband med renovering av motionsspår på Söder även anlägga ett 

mountainbikespår/cykelled. 

I dialog med berörda föreningar som idag nyttjar spåret och angrän-

sande markområden för ordinarie verksamhet framkom oro för an-

läggande av ett mountainbikespår i direkt anslutning. Det finns ock-

så oro för att övriga motionsspår i området kommer att användas 

även av cyklister och att det uppstår otydlighet och ökar risk för 

kollision.  

Mot bakgrund av befintliga aktörers oro för otydlighet och kol-

lisionsrisker bör ett eventuellt mountainbikespår anläggas på be-

hörigt avstånd från befintligt spår. Det gör att det i detta skede inte 

kan identifieras några samordningsvinster i samband med reno-

veringen av elljusspåret. Marken i området är blockig och kräver 

relativt kostsamma markarbeten, att då anlägga ett mountainbike-

spår medför en kostnad som inte inryms i nuvarande budget. Ett 

anläggande av mountainbikespåret med ett längre avstånd från 

elljusspåret medför också att samordningsvinsterna med att nyttja 

belysningen för både elljusspårets användare och cyklisterna inte får 

någon effekt. 
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I Arboga kommuns Lokala ordningsföreskrifter antagna av kom-

munfullmäktige 2022-01-27 framgår under rubriken Ridning, 

löpning och cykling” 26 § att  

Ridning eller cykling får inte ske i anlagda eller markerade motions-

spår vid:  

- Ekbacksbadet/Södra Skogen  

- Norra Skogen/Tallåsen 

- Parkuddens idrottsplats i Medåker  

- Götlunda skola - Maxelmossen  

- Landskogskärret 

Löpning, ridning eller cykling får inte ske i anlagda eller markerade 

skidspår vid: 

- Ekbacksbadet/Södra Skogen 

- Norra Skogen/Tallåsen  

- Parkuddens idrottsplats i Medåker  

- Götlunda skola 

- Maxelmossen  

- Landskogskärret 

- Jädersskogen  

- Haketorp/Golfbanan 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 106 KS 355/2022-311 

Trafikverket utreder möjligheten att riva ut strövbro 19-
912-1 över väg E18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun samtycker till Trafikverkets förslag om 

utrivning av strövbro 19-912-1. 

Sammanfattning 

Trafikverket har inkommit med frågeställning om synpunkter och 

kommentarer från Arboga kommun avseende Trafikverkets önske-

mål om utrivning av strövbro över E 18 mellan trafikplats Sätra och 

trafikplats Gräsnäs. 

Bron uppfördes i samband med bygget av motorvägen mellan 

Örebro och Arboga, enligt åtgärdsförslag i Miljökonsekvensbesk-

rivning; ”För den östra delen ordnas en speciell bro för det rörliga 

friluftslivet, ca en halv kilometer väster om Vibyvägen (väg 575)”.  

Denna strövbro är idag i mycket dåligt skick och en renovering 

skulle kosta betydande summor. Bron verkar inte heller nyttjas av 

någon då det inte finns någon väg eller upptrampad stig som leder 

till bron. Vid behov av att korsa motorvägen används idag vägporten 

på väg 575 under väg E18. Bron fungerar inte heller som viltpassage 

för större djur då den är för smal och inte ger tillräcklig trygghet 

för korsande djur.  

Då bron inte används idag i någon märkbar omfattning så ser 

Trafikverket inte någon anledning till att rusta upp den utan avser 

att riva ut den när finansiering finns. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 107 KS 212/2022-310 

Upplösande av vägsamfällighet i Götlunda tätort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun ställer sig positiva till att utreda förut-

sättningarna för ett eventuellt övertagande av gemen-

samhetsanläggningens ansvar.  

Sammanfattning 

Götlunda samfällighetsförening har inkommit med önskemål om att 

Arboga kommun tar upp frågan om att överta Götlunda samfällig-

hetsförenings ansvar, såsom drift av gator, belysning och grönom-

råden i Götlunda. 

Ur ett infrastrukturperspektiv kan det vara fördelaktigt att ha full 

rådighet över vägar och mark i samband med exempelvis kapacitets-

ökningar/nyanläggning av VA-ledningar, gatuombyggnader samt 

övriga infrastrukturprojekt. 

För att få full rådighet över kommunägd mark i Götlunda utifrån ett 

framtida perspektiv bedöms ett övertagande av ansvaret för anlägg-

ningen till kommunal regi vara en långsiktig strategisk riktig lösning. 

Ett kommunalt övertagande kommer att medföra ökade årliga drift-

kostnader i form av väg-, park, belysning och lekparksunderhåll med 

mera. Detta behöver vid ett övertagande behandlas i samband med 

beslut om driftbudget.  

Det kommer även att krävas vissa initiala investeringskostnader vilka 

närmare måste ses över i samband med besiktning av anläggningen 

inför ett övertagande och vidare arbetas in i strategisk- och ekonomisk 

flerårsplan. Investeringar som initialt kan vara nödvändiga är even-

tuellt eftersatt beläggningsunderhåll, utbyte av lekplatsutrustning, 

armaturbyten, förrättningskostnader etc.  

__________ 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 108 KS 179/2021-214 

Antagande av detaljplan för fastigheten Ärlan 12 med 
flera 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Granskningsutlåtande och samrådshandling avseende 

detaljplan för Ärlan 12 med flera godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Ärlan 12 med flera godkänns. 

3. Exploateringsavtal med Kommunfastigheter i Arboga AB 

(organisationsnummer 556824-8925) godkänns. 

Sammanfattning 

Gäddgårdsskolan byggdes under tidigt 1950-tal och har genom åren 

använts som skola i olika former. På grund av det skick skolan är i 

finns ett behov av nya moderna lokaler. De befintliga skolbygg-

naderna ligger också delvis inom riskzonen för översvämningar av 

Arbogaån vid högsta beräknade flöde. 

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa ett nytt och mer ända-

målsenligt skolområde med skolbyggnader och lokaler anpassade 

efter aktuella behov. Det innebär också att ändra gatustrukturen 

samt trafikflödet till och från skolan för att skapa bättre och säkrare 

trafiklösningar.   

Planens genomförandetid är fem år från det datum då detaljplanen 

vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen 

att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 1 juni - 30 juni och 

den 14 juni hölls även ett fysiskt samrådsmöte. Detaljplanen var ute 

på granskning under perioden 23 september - 14 oktober. Under 

granskningen inkom sex synpunkter, vilka har bemötts i 

granskningshandlingen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 109 KS 261/2021-310 

Trafikutredning i anslutning till Vasagymnasiet och 
Kastanjen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 29 mars fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten till en alternativ matarväg till Vasagymnasiet, Kastanjen 

och Syrenen. Utredningen ska innehålla förslag på alternativa lös-

ningar med en kostnadsuppskattning.  

I uppdraget som gavs har samhällsbyggnadsenheten tillsammans 

med Arboga Kommunalteknik AB utrett två olika alternativa infarts-

vägar från Skandiagatan till Vasagymnasiet.  

Det södra alternativet innebär en infartsväg söder om Crugen via 

parkeringen för Vasahallen. Det norra alternativet innebär en in-

fartsväg norr om Vasahallen och Crugen. För att få en bra helhets-

lösning längs med Skandiagatan vid en ny infartsväg har också en 

cirkulationsplats tagits med i beräkningarna.  

Cirkulationsplatsen är tänkt att fungera som infart till både Vasa-

hallen och Vasagymnasiet, samt Ladubacksskolan. Kostnaden för en 

sådan cirkulationsplats är uppskattad till 4,5 Mkr.  

Norra alternativet:   

Ny gatusträckning på cirka 220 m, kostnad: cirka 4,5 Mkr inklusive 

ny skolparkering. Kräver ny detaljplan som möjliggör gatustreck-

ningen, kostnad som tillkommer. 

Södra alternativet: 

Ny gatusträckning på cirka 175 m parallellt med gång- och cykelväg, 

kostnad: cirka 4 Mkr, inklusive ny skolparkering. Kräver ingen ny 

detaljplan, infarten kan anläggas på kvartersmark.  

Det norra och södra alternativet bör utöver att vägas mot varandra 

också vägas mot ett nollalternativ som innebär att ingen ny infart till 
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Vasagymnasiet byggs i dagsläget. Alternativa lösningar finns som 

kan genomföras inom nollalternativet. Exempel på sådana åtgärder 

är att flytta delar av skolparkeringen till Vasahallens parkering. 

Bland annat skulle en flytt av elevparkeringen innebära en förän-

dring av trafiksituationen på Östra Ladubacksgatan och Norra 

Långgatan. 

Samhällsbyggnadsenhetens och AKTABs bedömning: 

Den sammanlagda bedömningen är att det i dagsläget inte bör an-

läggas en ny infart till Vasagymnasiet från Skandiagatan. På sikt ser 

vi att en utveckling på Crugen är trolig och de befintliga detalj-

planerna möjliggör för besöksanläggning och skola.  

Till dess finns det olika åtgärder delvis upptagna i planbeskriv-

ningen för den nyligen antagna detaljplanen för Vasagymnasiet samt 

inom ramen för trafikåtgärder som är möjliga att utföra för kom-

munala gator. Dessa åtgärder är förenliga med nollalternativet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga Kommunalteknik AB får i uppdrag att arbeta vidare 

med trafiklösningar inom ramen för nollalternativet, vilket 

innebär att ingen ny infart till Vasagymnasiet byggs i 

dagsläget. 

Yrkande 

Samhällsbyggnadsenheten får formulera förslag till fortsatt han-

tering enligt diskussioner vid sammanträdet och ärendet går därför 

vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 110 KS 349/2022-210 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 
för ledning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns 

som Arboga kommuns yttrande på remiss över ansökan om 

nätkoncession för kraftledning från Himmeta till Arboga och 

Kungsör.  

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadinspek-

tionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nät-

koncession för linje). Ansökan avser en luftledning från Himmeta till 

Arboga och Kungsör. Kraftledningen ska drivas med 132 kV (nomi-

nell spänning) och konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). 

Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd. Arboga kommun 

är obligatorisk remissinstans i ärendet. 

Arboga kommuns yttrande 

Arboga kommun är i stort behov av ytterligare kapacitet i elnätet. 

Kapacitetsbristerna har redan gjort sig påmind genom att det be-

gränsar etableringar av företag och byggande av bostäder i kom-

munen. För att kommunen ska kunna fullfölja översiktsplanen och 

dess mål gällande bostadsförsörjning och tillskapande av arbets-

platser är ett tillskott av elkapacitet helt avgörande. Det kommer 

även vara avgörande om kommunen ska kunna följa med i den 

energiomställning som sker i Sverige idag. Utifrån denna bakgrund 

ställer sig kommunen positiv till vattenfalls ansökan om koncession 

för kraftledning.  

Den föreslagna ledningssträckningen påverkar inte någon gällande 

detaljplan eller områdesbestämmelse. Den går inte heller genom 

något område som är utpekat i översiktsplanen för annan planerad 

markanvändning. Ledningen passerar inte någon skola, förskola 

eller likande verksamhet.  
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Arboga kommun ställer sig bakom valet av sträckning för kraftled-

ningen och teknikvalet av luftledning.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (62) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 KS 258/2022-169 

Återtagande av krisberedskap från Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Köpings kommuns återtagande av krisberedskapsverksam-

heten från Västra Mälardalens Kommunalförbund från och 

med den 1 januari 2023, mot att Köpings kommun 

betalar 158 tkr per år under två år till Arboga kommun 

och 98 tkr per år under två år till Kungsörs kommun, 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Köpings kommun beslutat den 30 maj: 

• Köpings kommun återtar krisberedskapsverksamheten från 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 

januari 2023. 

• Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunal-

förbund, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs 

kommun gällande verksamhetsområdet krisberedskap sägs 

upp och upphör att gälla per den 31 december 2022. 

2008 flyttades verksamhetsområdet krisberedskap över till Västra 

Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) via en överenskommelse 

mellan Västra Mälardalens kommunalförbund, Köpings kommun, 

Arboga kommun och Kungsörs kommun. Verksamhetsområdet 

innefattar två heltidstjänster där Köpings kommun finansierar en 

heltidstjänst.  

Nu har också Surahammars kommun beslutat att bli fullvärdig med-

lem i kommunalförbundet.  

Om Köping inte deltager i samverkan avseende krisberedskap så 

innebär det kostnadsökningar för Arboga och Kungsörs kommuner. 

I de diskussioner som förts mellan Arboga och Kungsörs kommuner 

föreslås att Köping bör stå för Arbogas och Kungsörs kostnadsök-
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ningar under två år. Alternativt att Köping blir kvar i nuvarande 

organisation under de kommande två åren för att sedan kunna kliva 

ur och skapa sig en egen organisation. 

Vid en beräkning av kostnadsökningar för Arboga och Kungsör kan 

utgångspunkten vara på två sätt. Det ena sättet är att enbart titta på 

kostnadsökningar om inte Surahammar går in i samverkan och det 

andra sättet att även ta med Surahammar i beräkningarna. 

Det första alternativet (exklusive Surahammar) innebär kostnadsök-

ningar för Arboga med 158 tkr och Kungsör 98 tkr per år. Det andra 

alternativet (inklusive Surahammar) innebär kostnadsökningar för 

Arboga med 339 tkr och Kungsör 211 tkr per år. Köping betalar 1 176 

tkr för beredskapssamordningen i förbundets regi. 

Kungsörs beslutade tidigare under hösten enligt alternativ 2. Arboga 

ser det som rimligt att förorda alternativ 1 eftersom Surahammar 

ännu inte är med i samverkan avseende krisberedskap. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 112 KS 393/2022-106 

Förbundsordning Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Under förutsättning av likalydande beslut i övriga  medlems-

kommuner, godkänner kommunfullmäktige den reviderade 

förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalför-

bund, att träda ikraft den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med 

den 1 januari 2023 har tagits fram av Västra Mälardalens Kommunal-

förbund (VMKF)  och medlemskommunerna.  

Beslut om förbundsordning sker i respektive medlemskommuns 

kommunstyrelse under oktober och november månad och därefter i 

kommunfullmäktige.  

De största förändringarna är kopplade till att Surahammar ingår som 

medlem i VMKF obligatoriska verksamheter på samma villkor som 

övriga medlemskommuner. Förtydligande har gjorts av vilka av 

VMKF tjänster som är obligatoriska grunduppdrag kontra frivilliga 

tjänster. Förändringarna jämfört mot tidigare beslutad förbunds-

ordning beskrivs i punktform nedan. 

• VMKF verksamheter delas in i obligatoriska grunduppdrag 

och frivilliga uppdrag vilka också tydliggörs under 3 § 

• De tidigare benämnda BAS-överenskommelserna ersätts av en 

tjänstekatalog samt särskilda avtal vid anslutning till frivillig 

verksamhet 

• Förändrat antal ledamöter i direktionen till två ordinarie leda-

möter och två ersättare per medlemskommun i stället för 3+3 

för KAK och 1+1 för Surahammars kommun 

• Antal år som ordförandekommun föreslås i slutrapporten från 

våren 2022 att ändras till mandatperiod dvs 4 år men efter 
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yttrande föreslås i stället att mandatperioden kvarstår på två 

års intervall 

• Att ordförandeskapet även tillfaller Surahammars kommun 

och roterar därmed mellan samtliga fyra medlemskommuner 

• Rotering mellan ordförandeskap tydliggörs med årtal 

• Presidiets roll och förbundskansliets är tydliggjort 

• I bilagan ”Fördelningstal” framgår att organisationer som inte 

är fullvärdiga medlemmar debiteras en högre kostnad 

• Inträde och utträde av medlemskommun har förtydligats 

• Redaktionella ändringar av mindre karaktär har gjorts såsom 

bland annat framsida och innehållsförteckning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (62) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 113 KS 240/2022-101 

Svar på motion, Arboga kommun som 
föregångskommun gällande barn och ungas psykiska 
hälsa - för de yngre barnen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses vara besvarad och socialnämnden ser positivt 

på ett utökat samarbete, både inom den egna kommunen och 

med externa aktörer. Frågan behöver dock utredas vidare 

innan ett beslut om inrättande av en Familjecentral kan tas.  

Reservation 

Sara Axelsson Gustafsson (S) och Andreas Silversten (S) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag 

att kommunen ska initiera arbetet med att upprätta en familjecentral 

där olika aktörer kan vara samlokaliserade och samverka direkt runt 

barnets familj samt att kommunen i det arbetet aktivt ska söka sam-

verkan och tidig delaktighet med de aktörer som i dag utför de delar 

som bör ingå en sådan verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-02 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 att remit-

tera motionen till socialnämnden. 

Socialnämndens tankar kring inrättande av en familjecentral i Arboga 

Regeringen har en uttalad nationell strategi kring stärkt föräldra-

skapsstöd där syftet är att främja barnets hälsa och utveckling. I 

strategin lyfter man fram familjecentral som en verksamhet som en 

stödjande miljö.  

I Arboga pågår det idag samverkan mellan socialtjänsten och andra 

aktörer som träffar föräldrar till barn 0 – 6 år. Att få ihop alla aktörer 

under samma tak skulle generera vinster som ökad förmåga att tidigt 

upptäcka och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer.  
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En familjecentral skulle ge Arboga kommuns yngre barn en möjlig-

het till ytterligare stärkt stöd i sin fortsatta utveckling. En familje-

central skulle gynna barnets rätt till en social trygghet och en skälig 

levnadsstandard samt föräldrars rätt till stöd i sitt föräldraskap (FN:s 

konvention om barnets rättigheter).  

För att en Familjecentral ska kunna bli verklighet krävs det en omför-

delning och prioritering av de ekonomiska resurserna i kommunen. 

Barn och utbildningsförvaltningen har idag ingen öppen förskola 

som oftast är basen i en familjecentral. Individ- och familjeomsorgen 

har idag en person anställd som arbetar förebyggande men som 

finansieras av statsbidrag. 

Socialförvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete, både inom 

den egna kommunen och med externa aktörer. Frågan behöver dock 

utredas vidare innan ett beslut om inrättande av en Familjecentral 

kan tas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses vara besvarad och socialnämnden ser positivt 

på ett utökat samarbete, både inom den egna kommunen och 

med externa aktörer. Frågan behöver dock utredas vidare 

innan ett beslut om inrättande av en Familjecentral kan tas.  

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkande om bifall 

till motionen mot förvaltningens förslag till beslut om besvarande av 

motionen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsut-

skott beslutat enligt förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 114 KS 367/2022-007 

Revisorernas grundläggande granskning 2022 - 
kommunstyrelsen, frågor samt underlag till svar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet godkänner svaren på frågorna inför den 

grundläggande granskning som genomförs av kommunens 

revisorer. 

Sammanfattning 

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen 

granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala 

styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och 

internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys 

och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Revisorernas 

frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är 

också tänkta att utgöra underlag inför revisorernas träffar med 

nämnder och styrelse. 

Vid träffen ska genomgång ske av frågor och svar. Vid träffen deltar 

presidium och förvaltningschef/kommundirektör. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna 
Akten  
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§ 115 KS 390/2022-011 

Lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Strategisk lokalförsörjningsplan 2022–2031 godkänns. 

Sammanfattning 

Den strategiska lokalförsörjningsplanen är framtagen av Kommun-

fastigheter i Arboga tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen 

på uppdrag av kommunstyrelsen i Arboga kommun. Arbetet har 

utförts tillsammans med förvaltningarna och identifierar nuläge, 

behov och förslag till åtgärder. 

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att, 

med god framförhållning, kunna planera och strukturera kommunen 

samlade lokalbehov.  

Målet för den strategiska lokalförsörjningsplanen är att: 

• Fungera som ett beslutsunderlag för kommunens kommande 

lokalinvesteringar i skiftande storlek både ekonomiskt och 

tidsmässigt 

• Ge kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag en 

gemensam och samlad bild av kommunkoncernens lokal-

behov på lång och kort sikt  

• Den samlande övergripande planeringen ska stärka att kom-

munkoncernen ses som en helhet. 

Årets lokalförsörjningsplan listar de genomförandeprojekt som idag 

identifierats utifrån verksamheternas behov och redovisar inves-

teringsutgift samt uppskattad hyreskonsekvens för projekten. 

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

Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025, Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges 

samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en 

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

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

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

tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP).  

Valår skiljer sig planeringsprocessen åt från andra år. Vid ett valår så 

sker besluten om mål och resurser vid separata tillfällen och inte i ett 

samlat beslut.  

Nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk och ekonomisk 

plan (SEP) inlämnades i slutet av april för sammanställning inför 

budgetdagen den 3 maj. Underlagen, tillsammans med nuläges-

analys, låg till grund för budgetberedningen som ägde rum tre dagar 

under maj månad. Efter avslutad budgetberedning kom de politiska 

partierna överens om att beslutet i kommunstyrelsen i juni enbart 

blev en beskrivning av nuläget avseende drift- och investerings-

budget.  

Efter valet den 11 september har budgetarbetet återupptagits och 

kommunstyrelsen beslutar i oktober om en definitiv resursfördel-

ning. I november 2022 beslutar det nyvalda kommunfullmäktige om 

resursfördelning och finansiering 2023–2025. Resursfördelningen per 

nämnd beslutas av nämnderna januari-februari 2023. 

De politiska målen för nästa mandatperiod beslutas av kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige under januari 2023 i form av ett 



  
PROTOKOLL 24 (62) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

politiskt program.  De nya nämnderna och styrelsen beslutar om mål 

och verksamhetsplaner senast under mars 2023. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Den politiska inriktningen för mandatperioden med värde-

grund, vision, strategiska områden, övergripande mål och 

mätningar beslutas av kommunfullmäktige i januari 2023. Den 

politiska inriktningen ska vara styrande för nämndernas och 

styrelsens verksamhetsplanering.  

2. Kommunfullmäktige fördelar 926 846 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som fram-

går av avsnitten 8.2–8.3 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–

2025.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 

lönekompensation, hyreskompensation, kapitaltjänstkost-

nader samt övriga medel som inte är fördelade.  

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 8.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2023–2025, med ett budgeterat överskott på 

100 tkr för 2023 och 1 procent av skatter och bidrag 2024–2025. 

5. Nämnderna och styrelsen tilldelas en total investeringsram år 

2023 med plan 2024–2025 enligt avsnitt 10 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2023–2025. Ansvarig nämnd kan besluta om 

omfördelning mellan projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2023 med 

plan 2024–2025 uppdelat per investeringsområde enligt 

avsnitt 10 i Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. 

Styrelsen beslutar om omfördelning mellan investerings-

områden inom totalramen. 

7. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent vilket är en 

ökning jämfört med 2022 med 0,25 procent. 

8. Partistödet år 2023 utbetalas med ett grundstöd på 33 923 

kronor samt ett mandatstöd på 10 904 kronor. 

9. Nämnderna och styrelsen ska senast i mars 2023 beslutat om 

sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025. 

Denna ska innehålla egna mål, mätningar och aktiviteter 

(verksamhetsplan) som stödjer att kommunfullmäktiges 
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övergripande mål uppnås, resursfördelning på verksamhets-

nivå samt fördelning av investeringsram per projekt. 

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens 

och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till kommun-

fullmäktige i april år 2023. 

11. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2022. 

12. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 

genomföra en antal utredningar enligt avsnitt 9 i Strategisk 

och ekonomisk plan 2023–2025. 

13. Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025 i övrigt antas. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att äendet får gå vidare till kommunstyrelsen 

utan förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 117 KS 387/2022-041 

Ägartillskott, Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Under förutsättning av likalydande beslut i Kungsörs kom-

mun beviljas Västra Mälardalens Myndighetsförbund ett 

ägartillskott på 960 tkr som motsvarar Arboga kommuns 

andel av underskottet i verksamheten för år 2022. 

2. Ägartillskottet finansieras genom kommunstyrelsens oför-

utsedda medel år 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunal-

förbund för Arboga och Kungsörs kommuner och har till uppgift att 

fullgöra kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet samt byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också för kom-

munernas energirådgivning.  

Förbundets verksamhet finansieras till 60 procent av Arboga kom-

mun och till 40 procent av Kungsörs kommun. Sedan förbundet 

startade har verksamheten varje år redovisat ett ekonomiskt över-

skott. Prognosen i samband med delårsrapporten är att förbundet i 

helårsprognosen för år 2022 visar ett negativt årets resultat på 800 

tkr.  Orsaker till underskottet är ökade pensionskostnader, minskade 

bygglovintäkter samt lägre intäkter inom miljö- och hälsoskydd. I 

den senaste prognosen nu i mitten av oktober så har helårsprog-

nosen kraftigt försämrats och uppgår till ett underskott på 1,6 miljon 

kronor. Ytterligare minskning av bygglovintäkter samt ökade kost-

nader vid övergång till efterhandsdebitering avseende livsmedels-

kontroll 

Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun är överens 

om att tillskjuta ett ägartillskott för att täcka 2022 år underskott i 

förbundet. 

__________ 
Skickas till: Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 118 KS 369/2022-003 

Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Plan för intern kontroll år 2023 för kommunstyrelsen god-

känns. 

2. Nämnderna får i uppdrag att inarbeta de kommungemen-

samma processerna för delegation, offentlighetsprincipen, 

ansökan om statliga medel och informationssäker i näm-

ndernas planer för intern kontroll för år 2023. 

3. Uppföljning av processer för inköp för hela kommunorgani-

sationen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen för år 

2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 31 augusti 2006, § 81, ett reglemente 

för intern kontroll. Enligt 8 § i detta reglemente ska det varje år upp-

rättas en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2016, § 65, att uppmana 

nämnderna att se över sina internkontrollplaner och att ge kommun-

styrelseförvaltningen i uppdrag att i de delar som är möjligt sam-

ordna kommunens arbete med den interna kontrollen.  

Inför förslaget till plan för intern kontroll för år 2023 har kommun-

styrelsens arbetsutskott den 25 oktober diskuterat och bedömt risker 

och konsekvenser för processer och kontrollmoment. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan för 

intern kontroll för kommunstyrelsens verksamheter för år 2023 med 

förslag till processer som bör följas upp av samtliga nämnder. De 

gemensamma processerna, för delegation, offentlighetsprincipen, 

ansökan om statliga medel och informationssäker. 

Liksom tidigare föreslås att kommunstyrelsen följer upp processer 

för inköp för hela kommunorganisationen. 
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Riskerna med GDPR, kontinuitetshantering och barnkonventionen/ 

barnrättsarbetet föreslås att accepteras i intern kontrollplan för 2023. 

Sedan tidigare har felaktig livsmedels- och vattenhantering liksom 

brister i rutinen för utlämning av registerutdrag accepteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 119 KS 356/2022-024 

Ansvarsförbindelse pensioner, delinlösen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen uppdras att teckna avtal om inlösen av 

maximalt 61 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt, av 

ansvarsförbindelsen avseende pensioner i en försäkringslös-

ning  

2. Inlösen blir en redovisad kostnad för år 2022 och ska anses 

utgöra synnerliga skäl för att inte återställas om kommunen 

redovisar ett negativt balanskravsresultat för år 2022. 

3. Värdesäkringspremier avseende pensionsrätter kostnadsförs 

fram till att kostnaden täcks av överskottsfond. 

Förslag till kommunstyrelsen beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdrar 

kommunstyrelsen till kommundirektören att teckna avtal av 

inlösen av maximalt 61 miljoner kronor, inklusive särskild 

löneskatt, av ansvarsförbindelsen avseende pensioner i en 

försäkringslösning. 

Sammanfattning 

Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det 

kommunala området. Pensioner intjänade efter detta datum fonderas 

fortlöpande i den kommunala bokföringen. Pensioner intjänade före 

detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse som inte är en del 

av kommunens balansräkning. Ansvarsförbindelsen kan öka som en 

effekt av inflationsuppräkningar, höjda livslängsantaganden och 

räntor, samtidigt minskar skulden i takt med utbetalningarna. 

Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kost-

naden för den pension som under året betalas ut till de medarbetare 

som arbetade i kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att 

göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, där man försäkrar bort 

en del av denna hos ett pensionsbolag. Kostnaden för transak-tionen 

belastar då det året den bokförs. Effekten blir att den årliga kostnaden 
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för pensioner intjänad före 1998 kommer att minska. Kommunens 

pensionskostnader för år 2023 minskar med cirka 1,5 miljoner kronor 

vid en försäkringslösning. Konsekvensen av försäk-ringslösningen 

innebär att kommunen kommer att redovisa ett negativt resultat. Där-

med kommer kommunen också att redovisa ett negativt balanskravs-

resultat. Enligt kommunallagens balanskravsbestämmelse ska ett 

negativt balanskravsresultat återställas inom tre år. Undantag finns, så 

kallade synnerliga skäl. En grund för att åbe-ropa synnerliga skäl är 

att kommunen har en stark finansiell ställning.  

I Arboga kommuns pensionsåtagande per 31 augusti 2022 ingår 

274,5 miljoner kronor beskriven som en ansvarsförbindelse. Ans-

varsförbindelsen motsvarar ett ansvar från kommunens sida att in-

rymma dess kostnader i kommunens driftkostnader samt att säker-

ställa tillgång på kapital för utbetalningar av pensioner. Genom att 

försäkra en del av ansvarsförbindelsen säkras betalning av pen-

sioner för berörda individer samt att kommande utbetalningar fram-

gent inte belastar kommunen med kostnader. Därmed tränger dessa 

betalningar inte undan annan verksamhet inom kommunen. 

Kommunen har fått en offert från KPA som innebär en avtalad kost-

nad för försäkringen på 59 781 594 kronor. Av beloppet utgör           

48 110 087 kronor pensioner och 11 671 507 kronor särskild löneskatt 

på pensionskostnader. Vissa mindre förändringar kan ske i beräk-

ningsunderlaget fram till undertecknande av avtal, varför bemyn-

digandet till kommunstyrelsen överstiger beräknad kostnad. 

Genom att medel överförs till försäkringsgivaren skapas ett kapital 

som förväntas ge avkastning. Denna fond förväntas att över tid kun-

na finansiera bland annat ökningen av pensionsåtagandet som sker 

då styrande basbelopp ökar. Denna värdesäkring omfattas inte av 

försäkringsöverenskommelsen, varför Arboga kommun kommer att 

bli debiterad denna kostnad fram till att överskottsfonden kan finan-

siera kostnaden. Denna debitering bör kostnadsredovisas, då 

ursprungliga ansvarsförbindelsen kostnadsförs i och med tecknande 

av försäkring.  

__________ 
Skickas till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, Akten  
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§ 120 KS 367/2021-107 

Uppdrag om VA-samverkan mellan Arboga och 
Kungsör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Arboga 

Vatten och Avlopp AB, Kungsörs kommun och Kungsörs 

vatten AB bilda ett gemensamt driftbolag, Västra Mälardalens 

VA AB. 

2. Aktieägaravtal för Västra Mälardalens VA AB godkänns. 

3. Bolagsordning för driftbolaget Västra Mälardalens VA AB 

godkänns. 

4. Reviderad bolagsordning för Arboga Vatten och Avlopp AB 

godkänns. 

5. Tre styrelseledamöter och en suppleant i Västra Mälardalens 

VA AB utses. 

6. En lekmannarevisor och en suppleant för Västra Mälardalens 

VA AB utses. 

7. Stämmoombud, med instruktion att fatta erforderliga beslut 

för bildandet, utses 

Kommunstyrelsen föreslås beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och 

Kungsörs vatten AB att bilda ett gemensamt driftbolag. 

Sammanfattning 

Under 2016 tecknade Arboga, Kungsör och Köping en 

avsiktsförklaring där kommunerna erbjöd sig att fungera som ett 

nationellt pilotområde för att utveckla samverkan mellan 

kommunerna. I samband med att avsiktsförklaringen tecknades 

gjordes en översiktlig utredning som i rapporten rekommenderade 

kommunerna att gå vidare och fördjupa tanken kring samverkan 

avseende VA-frågorna. 
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2017 fick tekniska cheferna i Köping, Arboga och Kungsör kommun 

uppdraget att göra en fördjupad utredning med inriktning mot en 

gemensam organisation med utgångspunkt från den översiktliga 

utredningen. 

2018 var utredningen klar och slutsatsen var densamma som i den 

översiktliga utredningen och Svenskt Vattens beskrivning: 

Va-verksamheten står inför stora utmaningar de kommande åren. Miljö- 

och klimatförändringar, anpassning till ny teknik, hårdare lag/ miljö/ och 

säkerhetskrav, ökade krav från EU på harmonisering etc. kommer medföra 

stora investeringar i verksamheten och ställer krav på förmåga att 

strategiskt planera. Till detta kommer ett ökat behov av reinvesteringar 

inom VA-verksamheten. 

Detta innebär i sin tur att kraven på kompetens kommer öka. Det finns 

inom branschen förslag om att samverkan är ett måste för att minska 

sårbarheten och personberoendet. 

Köping kommun valde att införliva hela sin tekniska förvaltning 

inklusive VA i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB den 1 januari 

2020. 

Kommunstyrelsen beslutade 29 september 2021, §152, att ge berörda 

förvaltningar och bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att i 

samverkan utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 

driftsbolag för de två kommunerna med planerad start 1 januari 

2023. Utredningen visar att förutsättningarna är goda. 

Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2022, §58, att: 

• Fortsätta förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag  

• Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i 

sammanfattningen  

• Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys  

Arbetet har sedan dess genomförts av en projektgrupp bestående av 

en bred grupp tjänstepersoner i förvaltningen. Projektgruppen har 

rapporterat löpande till den politiskt sammansatta styrgruppen och 

har arbetat fram förslag för hur ett gemensamt ägt bolag ska formas 

och drivas. Styrgruppen har bestått av tre politiker från respektive 
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kommun där Kungsör har ordförandeposten. I styrgruppen har 

respektive ordförande i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen samt ordförande i respektive VA-bolag ingått. 

Förslag 

Förslag till bolagshandlingar för antagande: 

• Aktieägaravtal. 

• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 

• Reviderad bolagsordning för AVAAB. 

Handlingarna innebär i huvudsak att: 

• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 

• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie 

styrelseledamöter plus en suppleant. 

• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 

• AVAAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 

• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i 

bolagsstyrelsen för VMVA. 

• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp 

tidigast till 2028. 

• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos 

respektive kommun.  

• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och 

finansieras fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som 

fastställs av respektive fullmäktige. 

• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som 

bland annat, innebär att bolagets handlingar enligt 

huvudregeln är offentliga. Ägarna är överens om att 

ovanstående sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra 

att verksamheten ska ha den öppenhet som präglar 

kommunal verksamhet. 

Arbetet med bolagsbildandet börjar 1 januari 2023 med att ta fram 

underlag för hur bolaget ska förberedas för driftsättning. Bolaget har 

tills första bolagsstämman är genomförd en intermistisk styrelse som 

kan ta inriktningsbeslut. Förberedelserna är viktiga och kommer 

pågå under 2023 för att så långt möjligt förenkla 
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övergångsprocessen. Bolaget bildas formellt den 1 mars 2023. Bolaget 

blir operativt samtidigt som personalen går över till det nya bolaget 

den 1 januari 2024. 

Risk- och konsekvenshantering 

Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten 

har påbörjats och ska fortsatt genomföras i grupper utifrån planerade 

ändringar med Arboga Vatten och avlopp AB:s medarbetare, 

Kungsörs vatten AB:s medarbetare och skyddsombud. 

Riskbedömningarna ska upprättas utifrån den redovisade 

organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC för 

riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Processen ser ut 

enligt nedan: 

• MBL-förhandling § 11 har genomförts den 18 mars med 

Vision och den 21 mars 2022 med Kommunal inför beslut om 

att förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag. 

• Riskanalys inför bildande av driftsbolag har genomförts för 

AVAAB och KVAB den 29 september.  

• MBL-förhandling § 11 genomförs gemensamt den 25 oktober 

2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 121 KS 383/2022-041 

Kommunal borgen, Arboga Kommunalteknik AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår borgen för år 2023 för Arboga 

Kommunalteknik AB, såsom för egen skuld upp till ett högsta 

lånebelopp om 5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet 

uppgår till 5 miljoner kronor per den 31 december 2023. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arboga 

Kommunalteknik AB med en procentsats av nyttjat 

borgensbelopp. Procentsatsen uppgår under år 2023 till 0,53 

procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 

april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. 

En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas 

för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom 

kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för 

räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från 

kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs 

kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett 

räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar 

ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
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marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 

hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 

också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av 

borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften 

mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna 

lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-

avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för 

beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 

tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per 

bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera 

borgensavgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. 

Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip 

konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och 

neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot 

förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i 

kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på 

respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell 

kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa 

borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer 

sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på 

nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur 

ränte-noteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar 

det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån 
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kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För 

Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit bolagets 

skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad 

enligt underlag från kommunen per 2022-08-31. 

Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats. 

Modellen visar att borgensavgiften för Arboga Kommunalteknik AB 

under år 2023 ska uppgå till 0,53 procent.  

Arboga Kommunalteknik AB har inte någon ingående skuld till 

kommunen och har heller inga lån upptagna hos kreditinstitut. 

Under år 2022 fanns ursprungligen ett kapitalbehov på cirka 5 

miljoner kronor med anledning av investeringar. Dessa medel 

kommer enligt prognosen inte att användas under året. Inför år 2023 

finns ett kapitalbehov på 5 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 122 KS 384/2022-041 

Kommunal borgen, Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår borgen för år 2023 för Arboga Vatten och 

Avlopp AB, så som för egen skuld upp till ett högsta 

lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet 

avseende borgensåtagandet uppgår till 228 miljoner kronor 

per den 31 december 2023. 

2. Kommunen tar ut en avgift på 10 000 kronor för år 2023 av 

Arboga Vatten och Avlopp AB som täcker administrationen 

för att hantera upplåningen. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 

april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. 

En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas 

för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom 

kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för 

räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från 

kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs 

kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett 

räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar 

ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 



  
PROTOKOLL 39 (62) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 

hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 

också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av 

borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften 

mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna 

lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende 

borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell 

för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 

tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per 

bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera 

borgensavgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. 

Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip 

konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och 

neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot 

förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i 

kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på 

respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell 

kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa 

borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer 

sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på 

nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur 

räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar 

det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån 
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kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För 

Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit bolagets 

skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad 

enligt underlag från kommunen per 2022-08-31. Utifrån dessa 

förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats. 

Vad gäller borgensavgift avseende verksamheten Vatten och Avlopp 

betraktas inte det som en ”nödvändig kostnad” samt att de inte 

verkar på en konkurrensutsatt marknad och kommunen väljer därför 

att inte ta ut en avgift. Däremot har kommunen rätt att ta ut en avgift 

som täcker administrationen för att hantera upplåningen inom VA. 

Under år 2020 löste Arboga Vatten och Avlopp AB skulden till 

Arboga kommun och tog upp motsvarande lån på kreditmarknaden. 

Dessutom har bolaget lånat ytterligare vilket innebär att låneskulden 

är 208,0 miljoner kronor. Bolaget har ett ytterligare behov av kapital 

till investeringar under år 2023 uppgående till 20,0 miljoner 

kronor. Förslag till beslut innebär att det högsta beloppet för 

kommunens borgensåtagande per den 31 december 2023 till Arboga 

Vatten och Avlopp AB uppgår till 228 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (62) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 123 KS 385/2022-041 

Kommunal borgen, Kommunfastigheter i Arboga AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår borgen för år 2023 för Kommunfastigheter i 

Arboga AB, så som för egen skuld upp till ett högsta 

lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Detta innebär att det totala högsta 

beloppet avseende borgensåtagandet uppgår till 772 miljoner 

kronor per den 31 december 2023. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Kommunfastigheter 

i Arboga AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. 

Procentsatsen uppgår under år 2023 till 0,75 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 

april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. 

En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas 

för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom 

kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för 

räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från 

kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs 

kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett 

räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar 

ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
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marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 

hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 

också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av 

borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften 

mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna 

lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende 

borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell 

för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 

tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per 

bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera 

borgensavgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. 

Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip 

konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och 

neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot 

förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i 

kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på 

respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell 

kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa 

borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer 

sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på 

nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur 

räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar 

det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån 
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kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För 

Arboga Vatten och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB 

har utgångspunkten varit respektive skuldportfölj hos 

Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från 

kommunen per 2022-08-30. Utifrån dessa förutsättningar har nedan 

borgensavgifter beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för 

Kommunfastigheter i Arboga under år 2023 ska uppgå till 0,75 

procent.  

För finansiering av investeringar i fastigheter i Kommunfastigheter i 

Arboga AB har tidigare kommunen genomfört upplåning och sedan 

vidareutlånat till bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 192,2 

miljoner kronor. För dessa lån debiterar kommunen bolagen enligt 

koncernens genomsnittsränta samt en borgensavgift. Enligt 

fullmäktigebeslut under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen 

har till bolagen successivt återbetalas och ersättas med egna lån för 

bolagen. 

Under 2020–2021 har bolaget lånat 400 miljoner kronor direkt från 

kreditmarknaden med ett kommunalt borgensåtagande. Under 2022 

har bolaget övertagit lån från kommunen hos Kommuninvest 

uppgående till 172 miljoner kronor. Det finns ytterligare lånebehov 

med anledning av investeringar i verksamhetsfastigheter med 200 

miljoner kronor under år 2023.   

Det totala högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 

2023 uppgår till 772 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 124 KS 386/2022-041 

Kommunal borgen, Arbogabostäder AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ingår borgen för år 2023 för Arbogabostäder AB, 

så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om 33,2 

miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Detta innebär att det totala högsta beloppet uppgår till 33,2 

miljoner kronor per den 31 december 2023. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arbogabostäder AB 

med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. Procentsatsen 

uppgår under år 2023 till 0,53 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 

april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. 

En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas 

för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom 

kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för 

räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från 

kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs 

kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett 

räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar 

ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 

marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 
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hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 

också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av 

borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften 

mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna 

lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende 

borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell 

för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 

tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per 

bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera 

borgensavgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. 

Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip 

konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och 

neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot 

förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i 

kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på 

respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell 

kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa 

borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer 

sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på 

nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur 

räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar 

det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån 

kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För 
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Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit bolagets 

skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad 

enligt underlag från kommunen per 2022-08-31. Utifrån dessa 

förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats. Modellen visar 

att borgensavgiften för Arbogabostäder AB under år 2023 ska uppgå 

till 0,53 procent.  

För finansiering av investeringar i Arbogabostäder AB har tidigare 

kommunen genomfört upplåning och sedan vidareutlånat till 

bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 33,2 miljoner kronor. För 

dessa lån debiterar kommunen bolagen enligt koncernens 

genomsnittsränta samt en borgensavgift. Enligt fullmäktigebeslut 

under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen har till bolagen 

successivt återbetalas och ersättas med egna lån för bolagen. 

Det totala högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 

2023 uppgår till 33,2 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 125 KS 357/2022-041 

Revidering av VA-taxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga Vatten och Avlopp AB:s förslag till reviderad VA-taxa 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2023. 

Revideringen innebär en höjning av brukningstaxans avgifter 

med 15 procent och en höjning av avgiften för uttag av 

renvatten från vattenkiosker med 15 procent. 

Sammanfattning 

Arboga vatten och avlopp AB som huvudman för de allmänna an-

läggningarna ser att brukningsavgifterna behöver öka för att täcka de 

ökade ränte- och elkostnaderna. Bolaget har också ökade avskriv-

ningskostnader och framtida investeringar som motiverar en höj-

ning. Arboga vatten och avlopp AB föreslår att brukningstaxans fasta 

och rörliga del höjs med 15 procent. 

Höjningen innebär att årskostnaderna för Typhus A ökar från             

7 270 kronor per år 2022 till 8 351 kronor per år 2023 (en ökning med 

1 081 kr per år).  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 126 KS 389/2022-041 

Plantaxa, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

1 januari 2023. 

2. Nu gällande taxa för planverksamheten upphävs från och 

med den 1 januari 2023. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får inför varje nytt år justera de 

antagna avgifterna och timavgifterna enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Indexuppräkningen sker 

utifrån förändringar i oktoberindex. 

Sammanfattning 

Varje år ser kommunstyrelseförvaltningen över gällande taxor. Den 

nya taxan som föreslås bygger på den taxan som antogs den 3 de-

cember 2020 med två förändringar.  

I samband med ansökan om planbesked föreslås att den fulla av-

giften tas ut oavsett positivt eller negativt planbesked eller om 

planavtal tecknas. I den nu gällande taxan debiteras 100% av av-

giften vid positivt planbesked men vid tecknat planavtal avräknas 

avgiften till hälften, om ett negativt planbesked lämnas debiteras 

60% av avgiften. Den arbetstid som behöver läggas ner på 

framtagande av handlingar inför ett planbesked gör det skäligt att 

hela avgiften ska tas ut. 

Den andra förändringen är att handledningskostnaden för fram-

tagande av detaljplan justeras från 980 kronor till 1 200 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 127 KS 342/2022-041 

Taxa för hyra av lokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxa för lokaler ska uppräknas med 3,3 procent 

2. I övrigt godkänns förslag till revidering taxa för lokaler och 

börjar gälla från 2023-01-01. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering 

av taxa lokaler. 

• Vid tillfällen där lokaler behöver användas för att medborgaren ska 

kunna rösta så tas ingen taxa ut. 

• Vid tillfällen där samhällsviktiga insatser behöver göras så får 

fastighetsägaren skriva separata hyresavtal med hyresgästen som 

frångår taxorna 

 Resterande taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk 

plan med 2,8 procent.  

Enligt kommunstyrelseförvaltnings förslag till Strategisk och 

ekonomisk plan 2023 ska intäkter uppräknas 3,3 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 128 KS 341/2022-041 

Taxa för Ekbacksbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxa för Ekbacksbadet ska uppräknas med 3,3 procent 

2. I övrigt godkänns förslag till revidering taxa för Ekbacksbadet 

och börjar gälla från 2023-01-01. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering 

av taxa Ekbacksbadet. 

I det reviderade taxeförslaget har två nya taxor gällande vattengym-

nastik lagts till, och resterande taxor är uppräknade enligt Strategisk 

och ekonomiskplan med 2,8 procent.  

Enligt kommunstyrelseförvaltnings förslag till Strategisk och 

ekonomisk plan 2023 ska intäkter uppräknas 3,3 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 129 KS 340/2022-041 

Taxa för hyra av anläggningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Taxa för hyra av anläggningar ska uppräknas med 3,3 procent 

2. I övrigt godkänns förslag till revidering taxa för hyra av an-

läggningar och börjar gälla från 2023-01-01. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering 

av taxa för hyra av anläggningar. 

I det reviderade taxeförslaget har Engelbreksskolans gymnastiksal 

lagts till i dokumentet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 130 KS 339/2022-041 

Taxa för biblioteket 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Bibliotek antas och börjar gälla från      

2023-01-01. 

2. Då taxan kommer följa den gemensamma uppräkningen så 

behöver ej beslut tas i fullmäktige hädanefter. 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget har fast text till dokumentet lagts till, 

”Taxan följer årligen den uppräkningen som höjs gemensamt för biblioteken 

i Västmanland.” och texten att den årligen räknas upp enligt den 

strategiska och ekonomiskaplanen tas då bort. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 131 KS 378/2022-041 

Taxa och regler gällande hemsjukvården 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Reviderad taxa för hemsjukvården antas och börjar att gälla 

från och med 2023-01-01. 

2. Taxan ska räknas upp med 3,3 procent. 

Sammanfattning 

En revidering föreslås gällande förutsättningarna för hel eller halv 

avgift gällande hemsjukvård. Förslag till ändring: 

Inskriven dag 1–20 hela avgiften 

Inskriven dag 21-  halva avgiften 

Utskriven dag 1–10 halva avgiften 

Utskriven dag 11-  hela avgiften 

Är man inskriven mindre än 10 dagar så är det halv avgift. 

En jämförelse har gjorts gällande nivåerna på taxan för hemsjukvård i 

länet och utifrån detta föreslås att taxan höjs med index. Enligt strategisk 

ekonomisk plan 2023 ska intäkter räknas upp med 3,3 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 132 KS 361/2022-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns och 

gäller från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

Revideringen gäller mindre ändringar ur aktualitetssynpunkt i 

taxebilaga 1. 

I förslaget görs ett tillägg under punkt "Tillsyn- Enskilt avlopp" där 

det ges möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avlopps-

ärenden. Under punkten "Växtskyddsmedel - Anmälan och 

Tillstånd" har texten rättats upp för att överensstämma med den 

uppdaterade lagstiftningen samt tilllägg med en ny punkt "Växt-

skyddsmedel - Dispens" med möjlighet till att ta ut avgift för den 

typen av ärenden. 

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3,3 % som för-

bundet har för sin verksamhet i enlighet med strategiska ekonomiska 

planen 2023–2025 behöver taxans timavgift höjas från 1 080 kronor 

till 1 115 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 133 KS 360/2022-041 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foder-

lagstiftningen. 

Revideringen gäller mindre ändringar och förtydliganden gällande 

avgifter samt rättelse av skrivfel. 

I förslaget görs ett tillägg under punkt 1.4 där det tydligare framgår 

att timavgift gäller från och med varje påbörjad halvtimme. Under 

punkt 1.9 har ett skrivfel rättats till. 

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3,3% som för-

bundet har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska 

ekonomiska planen 2023–2025 behöver taxans timavgift höjas från    

1 160 kronor till 1 200 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  



  
PROTOKOLL 56 (62) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 134 KS 382/2022-020 

Pris för personalkost 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Pris för personalkost för år 2023 fastställs till frukost/ 

mellanmål 16 kronor, lunch inom skolan och förskolan           

68 kronor, middag utan dessert inom vård- och omsorg         

68 kronor, middag med dessert inom vård- och omsorg         

71 kronor samt kvällsmat inom vård- och omsorg 58 kronor. 

Sammanfattning 

Underlag från Kostenheten gällande pris för personalkost år 2022 har 

inkommit. 

Kalkylen inkluderar samtliga kostnader såsom livsmedel, personal, 

inventarier och hyra. Vid beräkningen har hänsyn till Skatteverkets 

regler tagits. I kommunens organisation finns stordriftsfördelar som 

ger ett lägre pris än Skatteverkets schablonvärde. Skatteverkets 

schablonvärde för fri frukost är 50 kr och lunch/middag är 100 kr för 

2022.  

Kostchefen lämnar följande förslag till pris för personalkost för år 

2023 (= 2022 års pris): 

• Frukost/mellanmål inom förskola/skolan, 16 kr (16). 

• Lunch inom förskolan/skolan 68 kronor (68). 

• Middag utan dessert inom vård- och omsorg, 68 kronor (68). 

• Middag med dessert inom vård- och omsorg, 71 kronor (71). 

• Kvällsmat inom vård- och omsorg, 58 kronor (58). 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 135 KS 366/2022-008 

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda i Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i 

Arboga kommun godkänns. 

Sammanfattning 

Arboga kommun är en politisk styrd organisation och har därmed ett 

särskilt ansvar att skydda och bevaka de demokratiska värden som 

organisationen vilar på. För att trygga demokratin och ett hållbart 

politiskt ledarskap måste de förtroendevaldas säkerhet värnas. 

Nationell statistik visar på att allt fler lokalpolitiker blir utsatta för 

olika typer av trakasserier, hot eller våld. Detta kan få till följd att 

människor avstår från att ta politiska uppdrag eller hoppar av i 

förtid.  

Mot bakgrund av ovanstående är det av vikt att det finns en bered-

skap i kommunen för att förebygga hot och våld mot förtroende-

valda och en förmåga att hantera denna typ hav incidenter. 

Riktlinjen tillämpas vid hot, våld och trakasserier mot förtroende-

valda i Arboga kommun med koppling till deras uppdrag. Riktlin-

jerna omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i sam-

band med offentliga sammanträden. 

Riktlinjen ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens för-

troendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offen-

tliga förtroendeuppdrag. 

Målet med riktlinjen är att förtroendevalda som utsätts: 

• Ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar. 

• Ska känna godtagbar trygghet och säkerhet i sitt uppdrag. 

• Inte ska påverkas i sitt beslutsfattande. 

• Ska veta vad man kan eller bör göra om man råkar ut för hot, 

trakasserier eller våld. 
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Riktlinjen kombineras med en rutin som efter samråd i kommunled-

ningsgruppen kommer att fastställas av kommundirektören.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 136 KS 368/2022-105 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages endast på 

kommunens anslagstavla mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 

I den nya kommunallagen från den 1 januari 2018, finns inte längre 

krav på att annonsering ska ske i ortstidning. Lagtexten anger endast 

att sammanträdet ska tillkännages på kommunens anslagstavla 

minst en vecka före sammanträdesdagen (5 kap 13 § KL). 

Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderades så att det av     

§ 11 framgår att fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 

kommunens anslagstavla. Beslut om annonsering i ortstidning 

behandlas i särskilt ärende. 

Tidigare annonserades kommunfullmäktiges sammanträden med 

fullständig föredragningslista i Arboga Tidning. Inför 2018 beslutade 

kommunfullmäktige att endast annonsera med en begränsad annons 

i Magazin24. 

2022 uppgår kostnaden för begränsad annonsering till ca 16 400 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 137 KS 365/2022-003 

Antal och sammansättning samt gemensam grund för 
kommunens råd mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens råd ska ha föreslagen sammansättning under 

mandatperioden 2023-2026. 

2. Rådens reglementen revideras enligt förslag till gemensam 

grund. 

3. Övrig revidering av reglementena görs av ansvarig nämnd 

och återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast 

juni 2023. 

Reservation 

Sara Axelsson Gustafsson (S) och Andreas Silversten (S) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-13 § 131 rådens omfattning 

och sammansättning för mandatperioden 2019–2022. Därefter har 

handikapprådet och trafiksäkerhetsrådet enligt beslut i kommun-

fullmäktige 2019-04-25 § 47 slagits samman till tillgänglighetsrådet. 

Inför mandatperioden 2023–2026 bör rådens antal och sammansätt-

ning fastställas. Val av ledamöter och ersättare i råden görs sedan av 

respektive nämnd och rapporteras till den nämnd som ansvarar för 

rådet. 

Råden ska se över sina reglementen och återrapportera dessa till 

kommunfullmäktige senast i juni 2023.  

Förändringar som föreslås inför kommande mandatperiod:  

• Pensionärsråd och Anhörigråd slås samman till Pensionärs- 

och anhörigråd 

• Antalet ledamöter i tillgänglighetsrådet 1 ledamot och 1 er-

sättare per nämnd/styrelse. Kommunstyrelsen utsåg tidigare 

2 ledamöter och 2 ersättare. 



  
PROTOKOLL 61 (62) 
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Antal och sammansättning av råden under mandatperioden 2023–2026 

Förebyggande rådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Förtroendevalda: 3 ledamöter från kommunstyrelsen. 

Näringslivsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Förtroendevalda: Kommunstyrelsens ordförande och en ledamot 

från kommunstyrelsen (oppositionen) 

Tillgänglighetsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Förtroendevalda:    
Barn- och utbildningsnämnden 1 ledamot 1 ersättare 
Fritids- och kulturnämnden 1 ledamot 1 ersättare 
Kommunstyrelsen 1 ledamot 1 ersättare 
Socialnämnden  1 ledamot    1 ersättare 

Pensionärs- och anhörigråd 

Ansvarig: Socialnämnden 

Förtroendevalda:  
Fritids- och kulturnämnden 1 ledamot 1 ersättare 
Kommunstyrelsen 1 ledamot 1 ersättare 
Socialnämnden 2 ledamöter 2 ersättare 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar att både anhörigråd och 

pensionärsråd ska finnas kvar under kommande mandatperiod. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkande och Jonna 

Lindmans yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot 

varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 

enligt förvaltningens förslag. 

Skickas till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Akten  
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§ 138 KS 85/2022-006 

Höststämma, Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, 
röstinstruktion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Röstombudet uppmanas rösta enligt förslag från styrelsen för 

förbundet. 

Sammanfattning 

Västmanlands Läns Luftvårdsförbund kallar till höststämma den      

9 november 2022, kl 09.30, på VafabMiljö Kommunalförbund i 

Västerås. 

Ordinarie röstombud vid förbundets stämmor är Mats Öhgren. 

__________ 
 
Skickas till: 
Röstombud 
Akten 


