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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg: 

− Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund samt röstombud i Västmanlands 

tolkförmedling efter Ingemar Johansson (L) 

− Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 

Malin Nygren (SD) 

− Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 

socialnämnden - Jens Lundström (M) 

− Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jens Lundström 

(M) 

− Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

välfärdsmiljonerna samt svar 

− Interpellation till kommunstyrelsens ordförande samt barn- 

och utbildningsnämndens ordförande om strategisk 

lokalförsörjningsplan 

− Motion om en fast vikariepool för en ökad trygghet i 

kommunen 

− Motion om att öka medarbetares inflytande i kommunalt 

styrda verksamheter  
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§ 2 KS 32/2019-101 

Svar på medborgarförslag om engagemang i 
klimatomställningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

klimatstrategi för Arboga kommun med vägledning av 

Västmanlands läns klimatstrategi. 

2. Medborgarförslaget besvaras med att kommunens 

klimatarbete ska utgå ifrån åtgärder definierade i den nya 

klimatstrategin som ska upprättas. 

Sammanfattning 

Lina Ricklund har kommit in med ett medborgarförslag den 21 

januari 2019 om att Arboga kommun bör stärka sitt engagemang i 

klimatomställningen. 

Förslaget innebär att Arboga kommun ska ta fram en 

klimatomställningsplan för att nå målet om högst 1,5 graders global 

uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga 

utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå 

nollutsläpp till år 2030. Förslaget innebär också att kommunen ska 

kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 

kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina 

utsläpp. Kommunen ska också inom två år avyttrat alla innehav i 

fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har 

placeringar i och istället investera i hållbara och fossila alternativ. 

Vidare föreslås ett kontinuerligt informations- och 

folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv 

och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det krävs ett brett 

engagemang på alla nivåer för att de globala hållbarhetsmålen ska 

uppnås. Alla samhällets aktörer har ansvar för att inom sina 

områden analysera, planera och bedriva sin verksamhet med hänsyn 

till klimatrelaterade långsiktiga risker och möjligheter, samt vidta 

lämpliga åtgärder utifrån analyserna. 
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På regional nivå finns ett tydligt regeringsuppdrag för klimatarbetet. 

Länsstyrelserna ska, enligt uppdraget, bidra till genomförandet av 

Agenda 2030 där en dimension av den hållbara utvecklingen är den 

miljömässiga. Under ledning av Länsstyrelsen har en klimatstrategi 

tagits fram för Västmanlands län. Strategin är framtagen i bred 

samverkan inom länet med visionen att länet ska vara en miljö- och 

klimatförebild år 2030. Avsikten är att strategin ska fördjupas med 

åtgärdsförslag och indikatorer som ska upprättas i nära samverkan 

med länets olika aktörer.  

Arboga kommuns nuvarande Energi- och klimatstrategi antogs av 

kommunfullmäktige 2009-12-17. Strategin sträcker sig med 

målsättningar fram till år 2020 och behöver aktualiseras. Med 

bakgrund av detta samt då en ny klimatstrategi nu finns framtagen 

för länet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en förnyad 

klimatstrategi tas fram för Arboga kommun med länets 

klimatstrategi som vägledning. I en ny kommunal klimatstrategi, och 

med stöd av ovan nämnda åtgärdsförslag och indikatorer, kan 

kommunen identifiera områden/åtgärder där kommunens 

klimatarbete bör koncentreras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

klimatstrategi för Arboga kommun med vägledning av 

Västmanlands läns klimatstrategi. 

2. Medborgarförslaget besvaras med att kommunens 

klimatarbete ska utgå ifrån åtgärder definierade i den nya 

klimatstrategin som ska upprättas. 

Yrkande 

Mikael von Melsted (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Förslagsställaren, Akten  
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§ 3 KS 563/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag att Arboga kommun ska 
minska på partistödet till Arbogas partier 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Seppo Wickman har kommit in med ett medborgarförslag den 4 

december 2019 om att Arboga kommun ska minska på partistödet till 

Arbogas partier. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 4 KS 583/2019-311 

Anmälan av medborgarförslag om ett barnsäkrare 
staket på Kapellbron och längs Labron 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Hans Almgren har kommit in med ett medborgarförslag den 16 

december 2019 om ett barnsäkrare staket på Kapellbron och längs 

Ladbron. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 5 KS 57/2019-041 

Styrelsens och nämndernas mål och budget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål och budget 

2020 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12, i samband med beslut om 

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022, att styrelsen och 

nämnderna ska anmäla mål och budget för år 2020 till 

kommunfullmäktige.  

En sammanställning av styrelsens och nämndernas samtliga mål har 

upprättats.  

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 6 KS 433/2019-111 

Folkomröstning om att det ska finnas en kommunal 
skola i Medåker och kommunens skolorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Folkomröstningen äger rum söndagen den 29 mars 2020. 

2. Distrikten norr om Arbogaån röstar i Vasagymnasiet och 

söder om Arbogaån röstar på biblioteket. Götlunda/Medåker 

röstar i Götlunda skola och det anordnas förtidsröstning på 

valdagen i Medåker. 

3. De svarsalternativ som ska finnas för att kunna kryssa i ett 

alternativ på en vit valsedel är: 

• Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt 

barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om 

framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers 

skola läggs ner. 

• Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och 

överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 

effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga. 

• Jag tar inte ställning i frågan. 

4. Förutom personlig inställelse i omröstningslokalen så ska 

ambulerande röstmottagning ordnas och budröstning tillåts. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen 

den 30 mars kl 16.00. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sara Axelssons 

(S) ändringsyrkande och kommer in med en skriftlig reservation, se 

sist i paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att enligt 

begäran om folkomröstning (folkinitiativ) ordna en rådgivande 

folkomröstning om kommunal skola i Medåker och den framtida 

skolorganisationen i Arboga kommun. 
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För att ordna folkomröstningen har valnämnden beviljats ett 

tilläggsanslag om 485 000 kronor som täcks ur kommunfullmäktiges 

anslag för oförutsett i budget år 2020. 

Valnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 

med de förslag till beslut som krävs för att genomföra 

folkomröstningen. 

Den 25 september 2019 lämnades en begäran om folkomröstning 

(folkinitiativ) om att det ska finnas en kommunal skola i Medåker in 

till Kommunfullmäktige i Arboga. ”Motivering: för att kunna 

utveckla Medåker anser vi att skolan är viktig. Vi vill att skolan ska 

drivas i kommunal regi samt profileras mot idrott och natur.”  

Valnämnden beslutade den 4 december 2019 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta erforderliga 

beslut kring folkomröstningen. 

Dag för omröstningen 

Efter samråd med valmyndigheten föreslås datum för 

folkomröstningen till söndagen den 29 mars 2020. 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. 

En sammanläggning av distrikten till två distrikt i tätorten. 

Götlunda/Medåker kvarstår som eget distrikt, med förtidsröstning i 

Medåker på valdagen. 

Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade 

En vit valsedel tas fram där det finns två olika svarsalternativ. 

Antingen att lägga ned eller inte lägga ned Medåkers skola.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till svarsalternativ enligt 

följande. Ett tredje alternativ som innebär att man inte tar ställning i 

frågan bör finnas med på valsedeln. 

Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt barn- och 

utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens skolorganisation. Detta 

innebär att Medåkers skola läggs ner. 
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Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och överlåter åt kommunens 

förtroendevalda att besluta om effektiviseringar inom andra skolor och 

förskolor i Arboga. 

Jag tar inte ställning i frågan 

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 

En vit valsedel. 

Förtidsröstning 

Röstning kan ske genom förtidsröstning på biblioteket och 

förtidsröstning på valdagen i Medåker.  

Hur röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 

Ambulerande röstmottagning ska ordnas och budröstning tillåts. 

När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

Preliminär sammanräkning görs under omröstningsdagen i 

omröstningsdistrikten och under måndagen den 30 mars sker slutlig 

sammanräkning av valnämnden med stöd av personal från 

kommunstyrelseförvaltningens kansli. Sammanräkningen ska vara 

avslutad senast kl 16.00. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Folkomröstningen äger rum söndagen den 29 mars 2020. 

2. Distrikten norr om Arbogaån röstar i Vasagymnasiet och 

söder om Arbogaån röstar på biblioteket. Götlunda/Medåker 

röstar i Götlunda skola och det anordnas förtidsröstning på 

valdagen i Medåker. 

3. De svarsalternativ som ska finnas för att kunna kryssa i ett 

alternativ på en vit valsedel är: 

• Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt 

barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om 

framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers 

skola läggs ner. 
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• Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och 

överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 

effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga. 

• Jag tar inte ställning i frågan. 

4. Förutom personlig inställelse i omröstningslokalen så ska 

ambulerande röstmottagning ordnas och budröstning tillåts. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen 

den 30 mars kl 16.00. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) yrkar med stöd av Anders Röhfors (M) och 

Richard Fallqvist (L) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sara Axelsson (S) yrkar ändring av svarsalternativen i punkt tre 

enligt följande 

− Jag röstar för att behålla Medåkers skola. 

− Jag röstar för att lägga ner Medåkers skola. 

− Jag tar inte ställning i frågan. 

Andreas Silversten (S) yrkar med stöd av Anna-Lena Rehman (S), 

Lena Träff (S) och Bo Molander (S) bifall till Sara Axelssons (S) 

ändringsyrkande. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar ändring av svarsalternativen i punkt tre 

enligt följande 

− Jag röstar för att lägga ned Medåkers skola enligt barn- och 

utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens 

skolorganisation. 

− Jag röstar för att INTE lägga ned Medåkers skola. 

− Jag tar inte ställning i frågan.  

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i 

punkterna ett, två, fyra och fem finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma.  

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i 

punkt tre mot Sara Axelssons (S) och Martin Nyqvists (SD) 

respektive ändringsyrkanden finner ordföranden 
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att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Votering 1 

Votering är begärd och verkställs. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut utgör huvudförslag och för att ta fram ett motförslag ställs 

Sara Axelssons (S) och Martin Nyqvists (SD) ändringsyrkanden mot 

varandra. Den som vill att socialdemokraternas yrkande ska vara 

motförslag röstar ja. Den som vill att sverigedemokraternas yrkande 

ska vara motförslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson (S), Kjell Cladin (S), Lena Träff (S), Bo Molander (S), Björn 

von Walden (S), Razmus Schagerström (S), Anna-Lena Rehnman (S), 

Kjell Persson (S), Helene Molander (S), Karl-Bertil Eklund (S), 

Susanne Andersson (S) och Karin Cladin (S). 

Nej-röster avger: Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan 

Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD) och Anders Johansson 

(SD). 

Avstår: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson 

(M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Maritha Pettersson 

(M), Arne Henriksson (M), Harmen Rebel (M), Monika Bergman (M), 

Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius 

(KD), Kjell Wendin (KD), Mikael von Melsted (MP), Anders 

Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Dan 

Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Carl-Erik Almskoug 

(OPA) och Mats Öhgren (M). 

Utfallet är 14 ja-röster, 5 nej-röster och 21 avstår. 

Kommunfullmäktige utser därmed socialdemokraternas yrkande till 

motförslag. 

Votering 2 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

socialdemokraternas ändringsyrkande. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller 

socialdemokraternas yrkande röstar nej. 
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Ja-röster: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson 

(M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Maritha Pettersson 

(M), Arne Henriksson (M), Harmen Rebel (M), Monika Bergman (M), 

Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius 

(KD), Kjell Wendin (KD), Mikael von Melsted (MP), Anders 

Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Dan 

Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Carl-Erik Almskoug 

(OPA) och Mats Öhgren (M). 

Nej-röster: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson (S), Kjell Cladin (S), Lena Träff (S), Bo Molander (S), Björn 

von Walden (S), Razmus Schagerström (S), Anna-Lena Rehnman (S), 

Kjell Persson (S), Helene Molander (S), Karl-Bertil Eklund (S), 

Susanne Andersson (S), Karin Cladin (S), Tony Pehrsson (SD), 

Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson 

(SD) och Anders Johansson (SD). 

Utfallet är 21 ja-röster och 19 nej-röster. Kommunfullmäktige har 

därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna kommer in med följande reservation: Vi 

socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i punkten 

”Folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola i 

Medåker”, beslutspunkt 3, till förmån för vårt eget yrkande om 

andra formuleringar i förslagen.  

Valnämnden upplät åt tjänstemännen att författa texten i de 

röstningsalternativ som gällde att behålla eller inte behålla Medåkers 

skola. Utfyllnadstexten vinklar förslagen på ett sätt som inte kan 

antas vara folkinitiativets mening. Av de två förslag som innebär att 

ta ställning i frågan formuleras det förslag som vi vet att sittande 

politisk majoritet förespråkar, att handla om utveckling emedan det 

förslaget som ligger till grund för folkinitiativet kommer att handla 

om effektiviseringar, vilket lätt tolkas som nedskärningar på andra 

skolor i Arboga. 

Vi socialdemokrater menar att det här är att ställa tätorten mot 

landsbygden och dessutom går emot den strategiska plan som finns 

för Arboga. I strategisk och ekonomisk plan framkommer att en 
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utmaning är att inte ställa kommunala verksamheter mot varandra, 

vilket vi anser att beslutet om formuleringar i punkten gör. 

Majoriteten hävdar att de enbart beskriver de faktiska konsekvenser 

förslaget att inte lägga ner skolan får vad gäller att det kommer att 

behöva effektiviseras inom skolorna i stan. Dock finns det inget i 

svarsalternativen som beskriver de negativa konsekvenser det kan få 

för barnen som behöver flytta på sig till en större skola i stan och inte 

heller de negativa konsekvenser det kan leda till för Arboga 

kommun. T ex vad gäller att utveckla hela kommunen, också 

landsbygden. Att behålla byskolorna och satsa på dessa skulle på sikt 

kunna leda till en ökad inflyttning av skatte- och arbetskraft 

(invånare i arbetsför ålder med barn).  

Vi anser att ett sådant politiskt agerande (att vinkla förslagen till 

förmån för egen uppfattning i frågan genom att enbart beskriva de 

negativa konsekvenserna av ett av alternativen) kommer att leda till 

ett ökande politikerförakt med de negativa samhällskonsekvenser 

det har även på kommunal nivå.  

Vi socialdemokrater ser inte att förslagen som de nu är formulerade 

beskriver ”verkligheten” så som majoriteten hävdar, utan menar att 

ett bibehållande av våra byskolor i förlängningen skulle kunna leda 

till positiva förändringar. Saken är komplex. Därför behöver 

svarsalternativen uttryckas utan text med värderande innehåll. Vi 

behöver lita till att medborgarna själva tar ansvar för de 

konsekvenser de uppfattar att de olika alternativen får för den 

kommun de bor och lever i och som vi även i framtiden vill ska vara 

en plats för inspiration för alla som bor där, oavsett var i kommunen 

en bosätter sig.    

__________ 
 
Skickas till: 
Valmyndigheten 
Valnämnden 
Akten  
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§ 7 KS 549/2019-259 

Hemställan från Sturestadens Fastighets AB om 
kommunfullmäktiges yttrande om finansiering m m av 
byggnation på fastigheten Gropgården 3 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun godkänner Sturestadens Fastighets AB:s 

planerade investering på 103 miljoner kronor med 

delfinansiering genom upplåning på marknaden med 72,1 

miljoner kronor, vilket påverkar Arboga kommunkoncerns 

lånelimit med drygt 36 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Sturestadens Fastighets AB:s helägda dotterbolag, Gropgården 

Fastigheter i Arboga AB, planerar att uppföra 41 hyresrätter på 

fastigheten Gropgården 3. 

Projektets investeringsutgift beräknas till 103 mkr. Finansiering 

föreslås ske genom ianspråktagande från Sturestadens Fastighets 

AB:s egna kapital med 30,9 mkr och genom upplåning på 

marknaden med 72,1 mkr.  

Sturestaden Fastighets AB ägs till 50 procent av Arboga kommun och 

till 50 procent av Byggnadsfirman Lund AB.  

Arboga kommunkoncerns samlade upplåning ligger bland annat till 

grund för den så kallade lånelimiten som Kommuninvest beräknar 

årligen. Genom delägandet på 50 procent påverkas Arboga 

kommunkoncerns lånelimit med drygt 36 mkr genom den föreslagna 

upplåningen på 72,1 mkr.  

Enligt Sturestadens Fastighets AB:s bolagsordning ska 

kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt, fattas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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1. Arboga kommun godkänner Sturestadens Fastighets AB:s 

planerade investering på 103 miljoner kronor med 

delfinansiering genom upplåning på marknaden med 72,1 

miljoner kronor, vilket påverkar Arboga kommunkoncerns 

lånelimit med drygt 36 miljoner kronor. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Sturestadens Fastighets AB 
Ekonomi 
Akten  
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§ 8 KS 552/2019-049 

Kapitaltäckningsgaranti till Arboga Kommunalteknik 
AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun tecknar kapitaltäckningsgaranti för de 

helägda bolagen Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga 

Vatten och Avlopp AB, innebärande att Arboga kommun 

garanterar att det egna kapitalet vid varje tillfälle uppgår till 

minst det registrerade aktiekapitalet i bolagen (50 000 kronor). 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens 

egna kapital. 

Sammanfattning 

Under hösten 2019 har Arboga kommun bildat två helägda bolag, 

Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Verksamheten i bolagen kommer att starta 2020-01-01. 

Aktiekapitalet i bolagen uppgår till 50 000 kr. Då nivåerna på 

aktiekapitalen är låga behövs en så kallad kapitaltäckningsgaranti för 

att bolagen inte ska behöva upprätta kontrollbalansräkning om 

hälften av det egna kapitalet är förbrukat. Kapitaltäckningsgarantin 

innebär att Arboga kommun garanterar att det egna kapitalet vid 

varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, 50 000 

kronor, i bolagen.  

Kapitaltäckningsgarantin föreslås gälla till och med 2020-12-31. 

Sannolikt kommer ett aktieägartillskott från Arboga kommun till 

Arboga Kommunalteknik AB att vara nödvändigt i en framtid, vilket 

får utredas under år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Ekonomi 
Akten 
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§ 9 KS 548/2019-041 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen antas att gälla från och med 2020-03-01. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med förslag 

på reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen. 

Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig 

kontroll inom livsmedelskedjan i kraft. För att säkerställa att 

myndighetsförbundet har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan anpassas. 

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 

under 2020 men förordningsändringarna kommer att beslutas under 

hösten 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för livsmedelskontroll 

anpassade till den nya kontrollförordningen. Förbundet har för 

avsikt att använda SKL:s förslag med undantag för den del som 

handlar om avgift för export- och importkontroll eftersom det inte 

tillhör förbundets tillsynsområde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten 
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§ 10 KS 540/2019-003 

Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 

antas. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har den 19 november 2019, § 138, godkänt förslag 

till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden för 

region Västmanlands del att gälla 2020-01-01-2022-12-31. 

Förändringarna är i huvudsak redaktionella och föranleds av att 

förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör den 1 januari 2020 och 

ingår därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. 

Reglementet ska antas av respektive huvudmans fullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Akten  
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§ 11 KS 562/2019-008 

Revidering av ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revidering av ABVA (Allmänna bestämmelser för 

användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning) godkänns. 

Sammanfattning 

Från och med 2020-01-01 är Arboga Vatten och Avlopp AB 

huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. 

Förslag på ändring i ABVA är punkt 2, Huvudman för den allmänna 

VA-anläggningen är Arboga Vatten och Avlopp AB samt punkt 9 där 

texten utan huvudmannens skriftliga medgivande tas bort. I övrigt enligt 

förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Akten 
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§ 12 KS 482/2019-101 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om ny skolorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen samt svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har kommit in med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande om ny skolorganisation på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019 § 160. 

Interpellanten ställer följande frågor. 

− Anser du att en ny skolorganisation som kostar 650 miljoner 

kronor är genomförbar utifrån dagens ekonomiska situation? 

Om svaret är jag, förklara den ekonomiska kalkylen för 

genomförandet. 

− Vilken tidsplan finns för genomförandet av den nya 

skolorganisationen? 

− Anser du att det är rimligt att vi stänger ner förskolorna 

Solrosen och Myran för att de ska ingå i större enheter? 

− Vad kommer folkomröstningen att kosta? 

Av interpellationssvaret framgår bland annat att förslaget anses vara 

genomförbart. Arboga kommun har tagit fram en långsiktig 

finansiell analys till 2030. Analysen visar att om vi klarar en 

effektivering på 1,43 % per år så skapas utrymme för investeringar i 

verksamhetslokaler. Vidare framgår att tidplanen ska hanteras i 

särskild ordning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande 

har fullt förtroende för barn- och utbildningsförvaltningens arbete. 

Folkomröstningen är budgeterad till 485 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 13 KS 4/2019-102 

Bordlagt fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter 
Tony Pehrsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i socialnämnden utses Per Skog (SD). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Tony Pehrsson (SD) 

bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 

2019 § 163. 

Per Skog (SD) är föreslagen som ledamot. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 14 KS 4/2019-102 

Bordlagt fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
efter Leif Gustafsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i kommunstyrelsen utses Stefan Gunnarsson 

(SD). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Leif Gustafsson 

(SD) bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 

november 2019 § 165. 

Stefan Gunnarsson (SD) är föreslagen som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 15 KS 4/2019-102 

Val av huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till huvudmän utses Gustav Isaksson (M), Kevin Söderlund 

(M), Andreas Rosén (OPA), Richard Fallqvist (L), Andreas 

Silversten (S), Joakim Rönnberg (S) och Ulf Johansson (SD). 

Sammanfattning 

Sparbanken Västra Mälardalen har kommit in med en hemställan 

den 27 december 2019 om att kommunen snarast väljer sju 

huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen för tiden efter 

årsstämman 2020 till och med årsstämman 2024. 

Gustav Isaksson (M), Kevin Söderlund (M), Andreas Rosén (OPA), 

Richard Fallqvist (L), Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S) 

och Ulf Johansson (SD) är föreslagna som huvudmän. 

__________ 
 
Skickas till: 
Sparbanken Västra Mälardalen 
Berörda 
Kansli 
Akten  
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§ 16 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Krister Rydberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Krister Rydberg (S) har kommit in med en begäran den 23 december 

2019 om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen  
Berörda 
Kansli 
Akten  
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§ 17 KS 6/2020-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund och röstombud i Västmanlands 
tolkförening - Ingemar Johansson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ingemar Johansson (S) har kommit in med en begäran om 

entledigande den 9 januari 2020 från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, ledamot i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund samt som röstombud i Västmanlands 

Tolkförening. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Berörda 
Socialnämnden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västmanlands Tolkförening 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund samt röstombud i Västmanlands 
tolkförmedling efter Ingemar Johansson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund bordläggs. 

2. Till röstombud i Västmanlands Tolkförening utses Karin 

Nilsson (MP). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

föreslås bordläggas. 

Socialnämnden har den 22 januari 2020 § 12 nominerat Karin Nilsson 

(MP) som röstombud till Västmanlands Tolkförening efter Ingemar 

Johansson (L). 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Västmanlands Tolkförening 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten 
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§ 19 KS 6/2020-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden - Malin Nygren (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Malin Nygren (SD) har kommit in med en begäran den 14 januari 

2020 om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 20 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Malin Nygren (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Ulf 

Johansson (SD). 

Sammanfattning 

Ulf Johansson (SD) är föreslagen som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Malin Nygren (SD). 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 21 KS 26/2020-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 2020-01-30 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapporteringen av besvarade medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 178 Svar på 

medborgarförslag om att se över och uppdatera detaljplanen för 

Medåker. Förslaget avslås med hänsyn till att osålda tomter finns till 

försäljning samt att behov och efterfrågan kommer att belysas i 

kommande bostadsförsörjningsprogram. KS 403/2019-101. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-11 § 67 

Medborgarförslag om förbättring av Gäddgårdsskolans skolgård. 

Verksamhetschefen får i uppdrag att i samverkan med elevrådet 

komma med förslag till förbättringar, förslag som även kan utnyttjas 

vid en nybyggnation. KS 465/2018-101. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 22 KS 27/2020-101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-01-30 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Datum Handling Rikt Avs/mot Dnr 

2019-11-28  Granskning av placerade 

barns skolgång och hälsa 

In Revisorerna 553/2019 

2019-12-03 SN 2019-11-20 § 161 

Rapport – ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut, 

kvartal 3, 2019 

In Socialnämnden 306/2019 

2019-12-11 Beslut 2019-12-10 Krister 

Rydberg (S) är ny 

ersättare efter Markus 

Andersson (S) 

In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

4/2019 

2020-01-01 BUN 2019-12-11 § 73 

Granskningsrapport – 

Uppföljning av 

revisionsprojekt 

In Barn- och 

utbildningsnämnden 

291/2018 

  KS 2020-01-14 § 10 Svar 

på granskning av 

kommunstyrelsens 

uppsikt över nämnderna 

Upp   462/2019 

  



  
PROTOKOLL 34 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 KS 6/2020-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden - Jens Lundström (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Jens Lundström (M) har kommit in med en begäran den 24 januari 

2020 om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

§ 24 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jens 
Lundström (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i socialnämnden utses Elvy Nilsson (M). 

Sammanfattning 

Elvy Nilsson (M) är föreslagen som ersättare i socialnämnden efter 

Jens Lundström (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli  
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

§ 25 KS 36/2020-101 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
välfärdsmiljarderna samt svar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen samt svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har kommit in med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande om välfärdsmiljarderna. Regeringen 

har aviserat att de kommer tillskjuta 5 miljarder till kommunerna 

under 2020 och för Arbogas del innebär det 4,8 miljoner kronor. 

Interpellanten frågar hur den politiska majoriteten i Arboga kommer 

att fördela den nya medel som tillskjuts kommunen och vilka 

verksamheter kommer att prioriteras? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen med att 

han bedömer att tillskottet inte ska fördelas ut på verksamheterna 

utan istället förstärka anslaget för oförutsett eller hyrespotten med 

tanke på ökande hyror inom socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26 KS 41/2020-101 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande samt 
barn- och utbildningsnämndens ordförande om 
strategisk lokalförsörjningsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande samt barn- och utbildningsnämndens 

ordförande om den strategiska lokalförsörjningsplanen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27 KS 38/2020-101 

Motion om en fast vikariepool för en ökad trygghet i 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har kommit in med en motion om att införa en 

fast vikariepool inom socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens områden. Motionären menar att en fast 

vikariepool skulle innebära att personal och brukare känner igen 

vikarien som kommer och att arbetet kan rulla på enklare.  

Motionären yrkar att 

− Arboga kommun inför en fast bemannad vikariepool inom 

socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 

områden. 

− Utfallet av vikariepoolen utreds ett år efter införandet för att 

se vilka effekter det fått. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (39) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-30  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28 KS 37/2020-101 

Motion om att öka medarbetares inflytande i 
kommunalt styrda verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson (S) har kommit in med en motion om att öka 

medarbetares inflytande i kommunalt styrda verksamheter. 

Motionären föreslår att 

− Kommunen inför en digital brevlåda för förbättringsförslag 

som administreras av kommunkontoret, där alla förslag 

hanteras, besvaras och används på det sätt som verksamheten 

bedömer att de gör bäst nytta. 

− Kommunen inför övergripande rutiner för att 

medvetandegöra alla kommunens medarbetare om att den 

digitala brevlådan finns och att allas förslag läses och hanteras 

av representanter för kommunledningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


