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§ 79  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gustav Isaksson och Karl-Bertil Eklund utses att justera 

protokollet med Annelie Persson och Susanne Andersson som 
justeringsersättare. 

Sammanfattning 
Justeringen äger rum på kommunkansliet den 2 september kl 15.00.  
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§ 80  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (36) 
Sammanträdesdatum  

2021-08-26  

Kommunfullmäktige  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 81 KS 304/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om att ordna med 
fungerande toaletter i centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 
Ylva Hermansson Sköld har kommit in med ett medborgarförslag 
den 15 juni 2021 om att ordna så att toaletterna fungerar i centrum 
och görs tillgängliga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 82 KS 329/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om att bygga en 
skatepark i den norra delen av Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden 

för besvarande, 
2. Nämndens beslut ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Emil Molin har kommit in med ett medborgarförslag den 15 juni 
2021 om att bygga en skatepark/skateboardbana i den norra delen 
av Arboga. 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden 

för besvarande. 

Yrkande 
Bo Molander (S) yrkar att nämndens beslut ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Bo Molanders (S) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutar bifalla 
förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 83 KS 343/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om en skatepark i 
Arboga för att umgås och träffa andra människor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden 

för besvarande, 
2. Nämndens beslut ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Wilma Jansson har kommit in med ett medborgarförslag den 11 
augusti 2021 om att bygga en skatepark i Arboga. 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden 

för besvarande. 

Yrkande 
Bo Molander (S) yrkar att nämndens beslut ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Bo Molanders (S) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutar bifalla 
förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 84 KS 344/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om önskemål om en 
skatepark 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden 

för besvarande, 
2. Nämndens beslut ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Neo-Texas Jansson har kommit in med ett medborgarförslag den 11 
augusti 2021 om ett önskemål om en skatepark. 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden 

för besvarande. 

Yrkande 
Bo Molander (S) yrkar att nämndens beslut ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Bo Molanders (S) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutar bifalla 
förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 85 KS 335/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om att ansluta stuprör 
till dagvattenledningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 
2. Kommunstyrelsens beslut ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Jan Larsson har kommit in med ett medborgarförslag den 27 juli 2021 
om att ansluta de stuprör som idag leder ut regnvatten på trottoaren 
till dagvattenledningen i gatan när Storgatan restaureras. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 

Yrkande 
Anders Frants (MP) yrkar att kommunstyrelsens beslut ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Anders Frants (MP) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutar bifalla 
förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 86 KS 148/2021-041 

Strategisk och Ekonomisk Plan 2022-2024 för Arboga 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 
fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 
ekonomisk Plan 2022 - 2024. De politiska inriktningarna ska vara 
styrande för nämndernas och styrelsens verksamhetsplanering.  

2. Kommunfullmäktige fördelar 900 714 tkr i ekonomiska ramar till 
nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av 
avsnitten 10.2 - 10.3 i Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 
lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 
kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel.  

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 
ekonomisk plan 2022 - 2024, med ett budgeterat överskott 
motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 
utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2022 med plan 
2023 - 2024 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk plan 2022 
- 2024. Ansvarig nämnd kan besluta om omfördelning mellan 
projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2022 med plan 
2023 - 2024 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 12 i 
Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. Styrelsen beslutar om 
omfördelning mellan investeringsområden inom totalramen. 

7. Internräntan för 2022 fastställs till 1,00 procent vilket är en 
sänkning jämfört med 2021 med 0,25 procent. 

8. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2022.  

9. Partistödet år 2022 utbetalas med ett grundstöd på 32 462 kronor 
samt ett mandatstöd på 10 434 kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 
respektive Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. Denna ska 
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innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 
kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-
fördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av 
investeringsram per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade taxor 
och avgifter från och med år 2022 för beslut i kommunfullmäktige 
i november 2021. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens och 
nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 
kommunfullmäktige i januari år 2022. 

13. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 22,41 kronor vilket är 
oförändrad skattesats jämfört med år 2021. 

14. Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024 antas för övrigt. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Tjänsteskrivelsen och dokumentet ”Strategisk och ekonomisk plan 
2022 - 2024 utgår ifrån majoritetens (P7:s) förslag. Förutom dessa 
förslag finns även Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 
förslag.  

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).  

I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, 
vision, strategiska områden samt övergripande mål och mätningar 
för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens 
befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering, 
driftramar och investeringar.  
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Enligt kommunens process avseende planering och uppföljning 
fastställs skattesats, resultatbudget, ekonomiska ramar, 
investeringsbudget och finansieringsbudget som ett första steg i 
kommunstyrelsen i juni och kommunfullmäktige i augusti. Inför 
kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering av 
förutsättningar avseende till exempel nulägesanalys, skatteprognoser 
och kommunalekonomisk utjämning vilket kan innebära 
revideringar av resursfördelningen.  

Förslag till beslut 
1. Den politiska inriktningen för planperioden med värdegrund, 

vision, strategiska områden, övergripande mål och mätningar 
fastställs enligt avsnitt 4 ”Styrmodell Arboga” i Strategisk och 
ekonomisk Plan 2022 - 2024. De politiska inriktningarna ska vara 
styrande för nämndernas och styrelsens verksamhetsplanering.  

2. Kommunfullmäktige fördelar 900 714 000 kronor i ekonomiska 
ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 
framgår av avsnitten 10.2 - 10.3 i Strategisk och ekonomisk plan 
2022 - 2024.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelning av 
lönekompensation, oförutsett, hyreskompensation, 
kapitaltjänstkostnader samt övriga ofördelade medel.  

4. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 
ekonomisk plan 2022 - 2024, med ett budgeterat överskott 
motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 
utjämning. 

5. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2022 med plan 
2023 - 2024 enligt avsnitt 12 i Strategisk och ekonomisk plan 2022 
- 2024. Ansvarig nämnd kan besluta om omfördelning mellan 
projekt inom totalramen. 

6. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2022 med plan 
2023 - 2024 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt 12 i 
Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. Styrelsen beslutar om 
omfördelning mellan investeringsområden inom totalramen. 

7. Internräntan för 2022 fastställs till 1,00 procent vilket är en 
sänkning jämfört med 2021 med 0,25 procent. 
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8. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2022.  

9. Partistödet år 2022 utbetalas med ett grundstöd på 32 462 kronor 
samt ett mandatstöd på 10 434 kronor. 

10. Nämnderna och styrelsen ska innan årsskiftet beslutat om sina 
respektive Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024. Denna ska 
innehålla egna mål och mätningar som stödjer att 
kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås, resurs-
fördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av 
investeringsram per projekt. 

11. Nämnderna och styrelsen ska lämna förslag till reviderade taxor 
och avgifter från och med år 2022 för beslut i kommunfullmäktige 
i november 2021. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa styrelsens och 
nämndernas Strategisk och ekonomisk plan till 
kommunfullmäktige i januari år 2022. 

13. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 22,41 kronor vilket är 
oförändrad skattesats jämfört med år 2021. 

14. Strategisk och ekonomisk plan 2022 - 2024 antas för övrigt. 

Yrkande 
Jonna Lindman (M), Marie-Louise Söderström (C), Hans Ivarsson 
(C), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Mikael 
Söderlund (M), Anders Cargerman (L) och Dan Avdic Karlsson (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Andreas Silversten (S), Kjell Persson (S) och Sara Axelsson 
Gustafsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i 
punkterna 1, 2, 4, 5, 6 och 14 och bifall till Socialdemokraternas 
förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut i punkterna 1, 2, 4 och 14, och bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 
2022-2024. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot Andreas Silverstens (S) med fleras och Martin Nyqvists 
(SD) respektive yrkanden och finner att fullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs.  

Votering 1 
Kommunstyrelsens förslag till beslut utgör huvudförslag. För att 
fastställa motförslag ställs Andreas Silverstens (S) med fleras 
yrkande till Socialdemokraternas förslag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2022-2024 mot Martin Nyqvists (SD) yrkande till 
Sverigedemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 
2022-2024. 

Den som bifaller Andreas Silverstens (S) med fleras yrkande som 
motförslag röstar ja. Den som bifaller Martin Nyqvists (SD) yrkande 
som motförslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 
Axelsson Gustafsson (S), Helene Molander (S), Per Landén (S), Bo 
Molander (S), Martina Fransson (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell 
Persson (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), Kjell 
Cladin (S), Ove Janse (S) och Karin Cladin (S). 

Nej-röster avger: Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan 
Gunnarsson (SD) och Tommy Andersson (SD). 

Avstår att rösta: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan 
Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Mikael 
Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Monika Bergman (M), Peter 
Wahlström (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), 
Roland Magnusson (KD), Kjell Wendin (KD), Anders Frants (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). 
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Utfallet är 14 ja-röster, 4 nej-röster och 21 som avstår. 
Kommunfullmäktige utser därmed Andreas Silverstens (S) yrkande 
som motförslag. 
 

Votering 2 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till beslut mot Andreas 
Silverstens (S) med fleras yrkande till Socialdemokraternas förslag 
till Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Andreas 
Silverstens (S) med fleras yrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan 
Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Mikael 
Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Monika Bergman (M), Peter 
Wahlström (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), 
Roland Magnusson (KD), Kjell Wendin (KD), Anders Frants (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 avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 
Axelsson Gustafsson (S), Helene Molander (S), Per Landén (S), Bo 
Molander (S), Martina Fransson (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell 
Persson (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), Kjell 
Cladin (S), Ove Janse (S) och Karin Cladin (S). 

Avstår: Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan 
Gunnarsson (SD) och Tommy Andersson (SD). 

Utfallet är 21 ja-röster, 14 nej-röster och 4 som avstår. 
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
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Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Arbogabostäder AB 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Ekonomi 
Akten  
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§ 87 KS 288/2021-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Strategisk lokalförsörjningsplan 2021 - 2030 godkänns. 

Sammanfattning 
Syftet med Strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar 
för att med god framförhållning kunna planera och strukturera 
kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt 
perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 
investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. 
Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelsen i 
det årliga arbetet med Strategisk och ekonomisk plan. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen i samband med 
planeringsprocessen inför kommande verksamhetsår. Inför detta 
arbete inventerar förvaltningarnas verksamheter användningen av 
sina lokaler. Ett förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan lämnas 
tillsammans med nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk 
och ekonomisk plan till budgetberedningen i början på maj. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om lokalförsörjningsplanen i 
samband med att man föreslår kommunfullmäktige besluta om 
Strategisk och ekonomisk plan. Kommunstyrelsen beslutade den 30 
mars 2021 om befolkningsprognos för perioden 2021 - 2030 och ska 
gälla för fortsatt planering och dimensionering. Planen utgår från en 
oförändrad befolkning utifrån 31 december 2020 då invånarantalet 
var 14 039. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner pågår för ett 
antal olika fastigheter i kommunen. Det finns i dagsläget ett tjugotal 
planprojekt på planlistan. För åren 2021 - 2026 finns ett ackumulerat 
investeringsbehov i lokaler på cirka 603 miljoner kronor. Detta skulle 
leda till nettoökningar av hyreskostnader på totalt cirka 49 miljoner 
kronor. Investeringsutgifterna och dess påverkan på hyrorna är 
framtagna utifrån nyckeltal och ska ses som uppskattningar.  

Förslag till beslut 
1. Strategisk lokalförsörjningsplan 2021 - 2030 godkänns. 
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Yrkande 
Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Skriftlig reservation 
Martin Nyqvist (SD) lämnar in följande protokollsanteckning: 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030 bör förtydligas med 
följande under sidan 19: Efter ett nämndinitiativ utreds även en 
gemensam högstadieskola för Arboga inom ramen för pågående 
förstudie att ersätta Gäddgårdsskolan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Arbogabostäder AB 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Ekonomi 
Lokalstrateg 
Akten 
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§ 88 KS 225/2021-008 

Antagande av policy för tillfällig lokaluthyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uthyrningspolicy för tillfällig lokaluthyrning antas och gäller från 

och med den 1 september 2021, 
2. Den nu gällande policyn för tillfällig lokaluthyrning, antagen av 

Kommunfullmäktige i Arboga den 11 juni 2015 upphävs från och 
med den 31 augusti 2021. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Arboga kommun tillhandahåller lokaler som hyrs ut till föreningar, 
privatpersoner och företag. Utgångspunkten är att kommunala 
lokaler som är tillgängliga också ska nyttjas i så stor utsträckning 
som möjligt. Fritids- och kulturnämnden har beslutat om ett förslag 
till en ny policy för tillfällig lokaluthyrning. 

Förslag till beslut 
1. Uthyrningspolicy för tillfällig lokaluthyrning antas och gäller från 

och med den 1 september 2021, 
2. Den nu gällande policyn för tillfällig lokaluthyrning, antagen av 

Kommunfullmäktige i Arboga den 11 juni 2015 upphävs från och 
med den 31 augusti 2021. 

Yrkande 
Marianne Samuelsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot 
Marin Nyqvists (SD) yrkande om att ärendet ska återremitteras och 
finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 89 KS 226/2021-008 

Antagande av policy för stöd till organisationer i 
Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Policy för stöd till organisationer i Arboga kommun antas och 

gäller från och med den 1 september 2021. 
2. Den nu gällande policyn för stöd till organisationer i Arboga 

kommun, antagen av kommunfullmäktige den 21 februari 2008, § 
20, upphävs från och med den 31 augusti 2021. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturnämnden har beslutat om förslag till ny policy för 
stöd till organisationer i Arboga kommun. Med organisationer 
menas ideella föreningar och studieförbund. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2020, § 35, om riktlinjer för 
arbetet med barnkonventionen i Arboga kommun, efter att denna 
blev lag den 1 januari 2019. Enligt riktlinjerna ska 
barnrättsperspektivet genomsyra samtliga kommunens 
verksamheter. Därmed har policyn uppdaterats med att ett av 
kriterierna för organisationer som söker stöd från kommunen är att 
verksamheten ska bedrivas i enlighet med barnkonventionen. 

Den 11 mars 2021, § 8, antog kommunfullmäktige en ny ANDT-
policy för Arboga kommun. I enlighet med den har policy för stöd 
till organisationer i Arboga uppdaterats med att ett av kriterierna för 
organisationer som söker stöd är att de ska främja en miljö fri från 
alkohol, droger, doping och tobak. 

Förslag till beslut 
1. Policy för stöd till organisationer i Arboga kommun antas och 

gäller från och med den 1 september 2021. 
2. Den nu gällande policyn för stöd till organisationer i Arboga 

kommun, antagen av kommunfullmäktige den 21 februari 2008, § 
20, upphävs från och med den 31 augusti 2021. 
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Yrkande 
Marianne Samuelsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar på ett tillägg i policyn med att det tydligt 
framgår att stöd inte skall betalas ut till våldsbejakande 
organisationer/föreningar och organisationer/föreningar som inte 
ställer sig bakom demokratiska grundprinciper, såsom stödet för 
yttrandefrihet och mötesfrihet, mäns och kvinnors lika värde. Om 
organisationer/föreningar har en exkluderande hantering för 
medlemmar/deltagare skall heller ej dessa kunna få stöd. 

Dan Avdic Karlsson (V), Sara Axelsson Gustafsson (S) och Anders 
Cargerman (L) yrkar avslag på Martin Nyqvists (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall till Martin Nyqvists (SD) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutar att 
avslå förslaget. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 90 KS 267/2021-106 

Revidering av avfallsföreskrifter för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till revidering av avfallsföreskrifter antas, 
2. Föreskrifterna gäller från 1 januari 2022. 

Förslag till beslut 
1. Förslag till revidering av avfallsföreskrifter antas.  

Yrkande 
Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Mats Öhgren (M) yrkar på tillägget att föreskrifterna ska gälla från 1 
januari 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten   
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§ 91 KS 184/2020-101 

Svar på motion om bredband och wifi till våra 
äldreboenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionens första att-sats att Arbogas äldreboenden ska utrustas 

med bredband och wifi bifalls. 
2. Motionens andra att-sats att i väntan på att fiber dras in till våra 

äldreboende, införskaffa mobil lösning för att tillfälligt täcka 
behoven, avslås. 

Sammanfattning 
Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 april 2020, § 80, kommit in med en motion om bredband och 
teknisk kunskap till våra äldreboenden. Motionären menar att de 
riskgrupper som bor i äldreboenden i Arboga bör få hjälp med att 
kunna kommunicera med sina anhöriga och omvärlden under tiden 
som besöksförbudet pågår på grund av Covid-19. 

Motionären yrkar därför 

• Att fullmäktige beslutar att Arbogas äldreboenden ska 
utrustas med bredband och wifi. 

• Att i väntan på att fiber dras in till våra äldreboende, 
införskaffa mobil lösning för att tillfälligt täcka behoven. 

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen 
den 9 september 2020, § 100 och beslutade att motionen om 
bredband och wifi till våra äldreboenden föreslås bifallas, under 
förutsättningen att socialförvaltningen får medel till investeringen 
och den årliga driften. 

Gällande fiberanslutning har alla äldreboenden i Arboga och i 
Götlunda fiberanslutning via Arboga kommuns fibernät. WiFi finns 
utbyggt för verksamheterna i olika utsträckning på äldreboendena 
men denna är tänkt att användas för verksamheternas system och 
digitala utrustning (välfärdsteknik). 
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Det finns möjlighet att använda Gästinloggning för paddor eller 
lokalt installerade datorer/externa datorer. Gästinloggning får man 
beställa för en dag i taget av förbundet. 

Den utrustning som tilldelats från Sparbanken Västra Mälardalen är 
utrustad med mobil surf men kan också kopplas mot 
Gästinloggningen. Utöver detta finns ett avtal med Tele2 som vi kan 
avropa med ett abonnemang med fri datatrafik som är lämplig till 
videosamtal.  

På det kommande nya boendet Åspegeln och efter renoveringen av 
Strömsborg, kommer varje brukare där att ha tillgång, i sina egna 
lägenheter, till Stadsnät, för eget abonnemang (typ Telefon, Tv, 
Internet).  

Det kommer även att finnas ett datauttag som kan kopplas upp mot 
det kommunala nätet för framtida välfärdslarm med mera och det 
kan även användas för ”mötesdator”. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inför besvarandet kompletterat 
med mer aktuella uppgifter från socialförvaltningen där det framgår 
att i och med renoveringen av Strömsborg och Trädgården så 
kommer det att finnas fiber även indraget till varje rum. För 2022 har 
socialnämnden begärt medel för indragning av fiber till 
Strandgården och Götgården. 

Förslag till beslut 
1. Motionens första att-sats att Arbogas äldreboenden ska utrustas 

med bredband och wifi bifalls. 
2. Motionens andra att-sats att i väntan på att fiber dras in till våra 

äldreboende, införskaffa mobil lösning för att tillfälligt täcka 
behoven, avslås. 

Yrkande 
Marie-Louise Söderström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Socialförvaltningen 
Akten  
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§ 92 KS 144/2021-101 

Svar på motion om att starta en dialoggrupp med syfte 
att minska busliv och förstörelse i Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen avslås med hänvisning till det befintliga trygghets- och 

brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Stefan Gunnarsson (SD) har inkommit med en motion om att starta 
en dialoggrupp med syfte att minska busliv och förstörelse i Arboga. 
Motionären menar att det finns ett återkommande problem med 
busliv på nätterna och förstörelse av bland annat kommunala 
anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 
den 11 mars, § 33, att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

I Arboga är det Förebyggande rådet som ansvarar bland annat för 
kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
Rådet består dels av politiker från kommunstyrelsen, representanter 
från kommunens förvaltningar och bolag, näringslivsaktörer, 
kommunpolis och säkerhetssamordnare.  

Det trygghetsskapande arbetet bedrivs från flera håll i kommunen 
och samordnas av Förebyggande rådet. Under rådet har bland annat 
en fokusgrupp inrättats med fokus på så kallad motorburen 
ungdom. Vidare bedrivs det löpande säkerhetsarbetet utifrån EST-
metoden, Effektiv Samordning för Trygghet. Fritids- och 
kulturförvaltningen driver en arbetsgrupp för förebyggande 
ungdomsarbete och socialförvaltningen ansvarar för uppsökande 
verksamhet och sociala insatser. 

Tryggheten i kommunen påverkas av många olika orsaker, och 
arbetet behöver bedrivas långsiktigt och systematiskt. I dagsläget är 
strukturen på kommunens säkerhetsarbete utformat utifrån de 
behov som finns, även om arbetet ständigt behöver anpassas utifrån 
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en förändrad lägesbild. Idén om en dialoggrupp enligt den modell 
som motionären föreslår tas med i den framtida planeringen.  

Förslag till beslut 
1. Motionen avslås med hänvisning till det befintliga trygghets- och 

brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. 

Yrkande 
Stefan Gunnarsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jonna Lindman (M) och Bo Molander (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 93 KS 110/2021-109 

Uppdrag från kommunfullmäktige från år 2020 eller 
tidigare som inte är återrapporterade 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

och som kvarstår, läggs till handlingarna, 
2. Tre av utredningsuppdragen till kommunstyrelsen avskrivs 

enligt skrivelse daterad 2021-06-01. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91, ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och 
som ännu inte avrapporterats.  

Detta förfarande ger kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur 
de uppdrag som lämnats genomförs eller om behov finns att genom 
en dialog med utförarna förtydliga eller förändra uppdragen. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 februari 
2021, § 16, och meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 17 februari 2021, § 24, och 
meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 18 februari 
2021, § 16, och att inget uppdrag kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag, inklusive ärenden som blivit 
överflyttade från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och 
Arboga Kommunalteknik AB, redovisas i skrivelse daterad den  
1 juni 2021. Av tolv uppdrag föreslås sju uppdrag kvarstå, tre 
uppdrag avskrivas och två vara utförda.   
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunkansli 
Akten  
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§ 94 KS 277/2021-009 

Redovisning av utredningsuppdrag från tidigare års 
Strategiska och Ekonomiska planer 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utredningsuppdragen ”Samla budgeten för bidrag till museer 

och större evenemang till samma organisatoriska enhet” och 
”Finansiella mål” kvarstår som utredningsuppdrag till 
kommunstyrelsen, 

2. Övriga utredningsuppdrag som kommunstyrelsen fått i 
Strategisk ekonomisk plan anses slutredovisade. 

Sammanfattning 
Enligt Strategisk och ekonomisk plan 2021 – 2023 har 
kommunfullmäktige uppdragit till kommunstyrelsen ett antal 
uppdrag. Det var dels uppdrag som tidigare inte slutredovisats och 
dels nya uppdrag. Dessa uppdrag skulle konkretiseras och 
återredovisas till kommunfullmäktige.  

Uppdragen avseende dagvattenstrategi och strategiskt markförvärv 
är tidigare uppdrag från kommunstyrelsen. Arbetet med att ta fram 
en dagvattenstrategi har inte påbörjats. Detta arbete kommer att 
påbörjas under 2022. Vad gäller att förvärva strategisk mark i 
enlighet med kommunens översiktsplan har den tagits om hand med 
årliga budgetbelopp för markförvärv. 

Nedan följer en redovisning av de övriga uppdragen: 

Lokalförsörjningsplanen ska fördjupas med analyser på kort och lång sikt för 
att ge underlag till strategiska politiska beslut 

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att 
med god framförhållning kunna planera och strukturera 
kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt 
perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 
investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. 
Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelsen i 
det årliga arbetet med Strategisk och ekonomisk plan. De senaste två 
åren har den Strategiska lokalförsörjningsplan utvecklats avseende 
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både struktur och innehåll. Det finns numera en tydlig koppling 
mellan lokalförsörjningsplanen, befolkningsprognos, 
resursfördelningsmodellen och den Strategiska och ekonomiska 
planen. Lokalförsörjningen är en strategisk viktig fråga för 
kommunledningsgruppen. 

Stärka styrning och ledning av Arboga kommun som helhet och koncern 

Att stärka styrning och ledning är ett löpande arbete och har de 
senaste åren varit i fokus. Ett exempel på detta är den gemensamma 
värdegrunden (PUMI) för Arboga kommun som arbetades fram 
utifrån kommunens vision, inriktning och mål. Den bygger på de 
begrepp och grundläggande värderingar som kommunfullmäktige 
beslutat ska gälla för alla medarbetare i Arboga kommun. Med ett 
professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder 
vi service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt 
medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen, 
Arboga – plats för inspiration”. Två nya bolag inom det tekniska 
området startade vid årsskiftet 2019/2020, bolagen är Arboga 
Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. Just nu 
pågår en implementering av en koncernombildning och en ”äkta 
koncern” bildas, detta i syfte att stärka styrning och ledning i 
kommunen och dess helägda bolag. Under första halvåret 2021 
konkretiseras ett antal utvecklingsområden för att ytterligare stärka 
styrning och ledning.  

Nulägesanalys och standardkostnader, fördjupade analyser och åtgärder 

Kommunen har årligen genomfört nulägesanalyser för att belysa den 
egna kommunens ekonomiska förutsättningar och även att jämföra 
oss med andra kommuner. Nulägesanalyserna är spelar en viktig roll 
i beslutsunderlag till fördelning av resurser. De senaste åren har det 
dels införts en resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till 
nämnderna och dels en modell för att fördela resurser från barn- och 
utbildningsnämnden till dess verksamhet. Under våren genomförs 
en fördjupning av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar, med redovisning i kommunstyrelsen i juni. 

Samla budgeten för bidrag till museer och större evenemang till samma 
organisatoriska enhet 
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Ett uppdrag som får hanteras i kommande översyn av fritids- och 
kulturnämnden. 

Utreda möjligheterna och beskriva konsekvenserna av att avyttra tillgångar 

Sedan uppdraget gavs har översyn genomförts av kommunens 
andelar i Mälarenergi vilket resulterade i en kvittningsemission och 
kommunen har kvar sina andelar. En översyn av de fastigheter 
kommunen har, vilket hittills inneburit att Rådhuset (Helge And 17 
och 18) överförts till Kommunfastigheter i Arboga AB. Fortsatt 
översyn över fastigheter pågår. 

Ta fram ett regelverk för internprissättning 

Kommundirektören har i samråd med kommunledningsgruppen i 
januari 2021 tagit beslut om ett regelverk för internprissättning. En 
ny modell för prissättning av måltidsverksamheten har tagits fram 
utifrån detta regelverk. 

En översyn av den anropsstyrda tätortstrafiken 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari 2021 § 9 fick 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över den anropstyrda 
tätortstrafiken med en inriktning av att gå över till en flexlinje. I ett 
första skede har ansvaret för att upphandla tätortstrafiken gått över 
till regionens kollektivtrafikförvaltning från att tidigare ha 
upphandlats av Svealandstrafiken. Arboga kommun har lämnat 
önskemål om att det ska finnas ett stationerat fordon i Arboga tätort.  

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en upphandling och 
Arboga Taxi har vunnit den upphandlingen. Upphandlingen 
omfattar 2 000 timmar och det har upphandlats två olika typer av 
fordon, personbil och specialfordon.  

Om kommunen önskar att gå vidare mot en flexlinje kommer 
troligen ett specialfordon vara bättre anpassat för det ändamålet. 
Viktigt att notera är att personbilar ej kan ta passagerare med rullstol 
och färdtjänst enbart kan ges till personer folkbokförda i Arboga 
kommun. Det innebär att besökande och pendlare som är i behov 
rullstol ej kan byta färdmedel till tätortstrafiken när de kommer till 
Arboga tätort, om personbil väljs som fordon.  
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Vid en övergång till VL-taxa (30 kronor) kommer kunder kunna resa 
genom att köpa en VL-biljett, vilket underlättar byten mellan olika 
färdmedel. Kunder kommer även få tillgång till VL-rabatter. En 
viktig punkt är även att kommunen kommer få tillgång till mer 
tillförlitlig resandestatistik.  

Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2021 att välja 
specialfordon samt att en övergång till VL-taxa ska ske.  

En översyn av de finansiella målen med bäring på god ekonomisk 
hushållning 

Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 att målet ”Arboga 
kommun har en god ekonomisk hushållning” med tillhörande 
mätningar ska gälla som riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Kommunens finansiella mål med bäring på God ekonomisk 
hushållning ska ses över och med perspektiv att de omfattar även de 
helägda kommunala bolagen. Regeringen har beslutat att tillsätta en 
särskild utredare för ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner”. Syftet är att titta närmare på reglerna i kommunallagens 
kapitel 11 om bland annat god ekonomisk hushållning och 
balanskrav. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner 
goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå 
ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i 
kommuner och regioner. Utredaren ska bland annat föreslå hur krav 
på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör 
vara utformade. Utredaren ska lämna sitt slutbetänkande 2021-09-24. 
Kommunen avvaktar den statliga utredningen innan den lokala 
översynen genomförs.  

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten  
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§ 95 KS 27/2021-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden från Iryna Olesh (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 
Iryna Olesh (SD) har den 26 juli inkommit med begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Iryna Olesh 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kansli 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (36) 
Sammanträdesdatum  

2021-08-26  

Kommunfullmäktige  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 KS 27/2021-102 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Iryna Olesh (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Stig 

Söderlund (SD). 

Sammanfattning 
Stig Söderlund (SD) är föreslagen som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Iryna Olesh (SD). 

__________ 
 
Skickas till: 
Stig Söderlund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunkansliet 
Lönekontoret 
Akten 
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