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Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
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Plats och tid Vasagymnasiets aula, Arboga, kl 18:15–20:20 
  
Ledamöter Mats Öhgren (M) ordförande, Carl-Erik Almskoug (OPA) 1:e vice 
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Håkan Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M),  
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Kjell Persson (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S),  
Kjell Cladin (S), Ove Janse (S), Anders Frants (MP), Marianne  
Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Dan Avdic Karlsson (V), 
 Inga-Lill Frössman (V), Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD),  
Stefan Gunnarsson (SD), Ulf Johansson (SD), Lars Falck (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Monika Bergman (M), Yvette Folin (M), Helene Molander (S), Aleksandra 
Janse (S), Stefan Carlsson (S), Gulshan Eminbeili (L) 

  

Övriga Jan Erik Isaksson revisor § 100, Ylva Petersson kanslichef, Kajsa Landström 
kommunsekreterare 
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§ 97  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mikael Söderlund (M) och Susanne Andersson (S) utses att 

justera protokollet, med Harmen Rebel (M) och Kjell Cladin 

(S) som justeringsersättare. 

Sammanfattning 

Justeringen äger rum på kommunkansliet torsdagen den 21 oktober 

2021, klockan 15.00.  
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§ 98  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring. 

Tillägg: 

- Entledigande och fyllnadsval barn- och utbildningsnämnden.  
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§ 99 KS 364/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag - Trixpark för alla 
kickbikes, cyklar och rullskridskor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och 

kulturnämnden för besvarande. 

Sammanfattning 

Fredrik Neuman har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande 

av trixpark i betong för kickbikes, skateboard, cyklar och 

rullskridskor på Ladubacksgärdet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 100 KS 208/2021-042 

Delårsrapport 2021 för Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delårsrapporten 2021-08-31 för Arboga kommun godkänns. 

Sammanfattning 

• Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska 

kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en 

särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och 

ekonomin från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska 

omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar 

av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla 

resultaträkning, balansräkning samt en förenklad 

förvaltningsberättelse. Arboga kommun väljer att i 

delårsrapporten inte upprätta en sammanställd redovisning 

med hänvisning till arbetsbördan och behov att få tidig 

information. Dock redovisas i driftredovisningen 

koncernföretagens och förbundens utfall per den 31 augusti 

med helårsprognos samt väsentliga händelser under året.   

• Den samlade måluppfyllelsen i delårsrapporten avseende 

kommunfullmäktiges mål är att ett mål är uppfyllt och att sex 

mål är delvis uppfyllda. I helårsprognosen är tre mål 

uppfyllda och fyra mål delvis uppfyllda. Bedömningen är att 

kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv. Ur ett finansiellt perspektiv har 

kommunen en god ekonomisk hushållning då finansiella 

målen är helt uppfyllda. 

• Årets arbete, liksom under förra året, har präglats av 

omställning av verksamheter för att arbeta med den pågående 

pandemin. 

• Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti 2021 

är 40,3 miljoner kronor. Helårsprognosen avseende årets 

resultat är 25,2 miljoner kronor vilket är 16,4 miljoner bättre 

än budget. 

• Den förväntade positiva budgetavvikelsen i nämndernas och 

styrelsens verksamhet för helåret 2021 uppgår till 6,6 miljoner 

kronor.  
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• Kommunens nettoinvesteringar uppgår i prognosen för 

helåret till 53,3 miljoner kronor vilket är 45 miljoner kronor 

lägre än budgeterat.  

• Resultatet i balanskravsavstämningen för perioden januari – 

augusti 2021 är 37,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för 

balanskravsresultatet är 22,5 miljoner kronor. 

• Befolkningen i Arboga uppgick till 14 101 invånare den 30 juni 

2021 vilket är en ökning under året med 62 invånare.  

• Vid halvårsskiftet 2021 hade kommunen 946 personer 

tillsvidareanställda jämfört med 939 personer vid årsskiftet.  

• Den totala sjukfrånvaron var, under perioden januari – juli, 

6,76 procent av arbetad tid vilket är en minskning från 

föregående år (7,07 procent för samma period år 2020). 

• Det nya vård- och omsorgsboendet Åspegeln togs i drift 

under mars månad. Beslut om ny förskola har fattats, del av 

Hällbackens äldrecenter byggs om med start i höst. Andra 

stora pågående investeringar är bland annat Herrgårdsbron, 

Storgatan och Handelsplats Sätra.  

• På kommunfullmäktiges sammanträde i mars beslutades att 

Arboga kommuns helägda bolag ska organiseras i en koncern. 

Detta i syfte att få en bättre helhetssyn och stärka ledning och 

styrning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Delårsrapporten 2021-08-31 för Arboga kommun godkänns 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M), Hans Ivarsson (C) och Marie-Louise 

Söderström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 101 KS 371/2021-045 

Ökning av aktiekapital och lån till Rådhuset i Arboga 
AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Aktiekapitalet för Arboga Kommunalteknik AB ökas genom 

utgivande av 50 000 aktier med ett kvotvärde om  1 krona. 

Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Totalt ska 50 000 

kronor i aktiekapital samt en överkurs om 950 000 kr betalas. 

Aktiekapitalet efter ökningen kommer att vara 100 000 kronor 

samt att bolaget får en överkursfond om 950 000 kronor.  

2. Aktiekapitalet för Arboga Vatten och Avlopp AB ökas genom 

utgivande av 50 000 aktier med ett kvotvärde om 1 krona. 

Teckningskursen per aktie är 60 kronor. Totalt ska 50 000 

kronor i aktiekapital samt en överkurs om  2 950 000 kronor 

betalas. Aktiekapitalet efter ökningen kommer att vara 100 000 

kronor samt att bolaget får en överkursfond om 2 950 000 

kronor.  

3. Moderbolaget Rådhuset i Arboga AB finansierar ovanstående 

emissioner med ett reverslån från Arboga kommun om 4 000 

000 kronor. Lånet är amorterings- och räntefritt och ingen 

borgensavgift utgår för lånet. 

Sammanfattning 

Under hösten 2019 bildade Arboga kommun två helägda bolag, 

Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Verksamheten i bolagen startade 2020-01-01. Aktiekapitalet i bolagen 

uppgår till vardera 50 000 kronor. Då nivåerna på aktiekapitalen är 

låga behövdes en så kallad kapitaltäckningsgaranti för att bolagen 

inte ska behöva upprätta kontrollbalansräkning om hälften av det 

egna kapitalet är förbrukat. Kapitaltäckningsgarantin innebär att 

kommunen garanterar att det egna kapitalet vid varje tillfälle uppgår 

till minst det registrerade aktiekapitalet, 50 000 kronor. Detta beslut 

fattades av kommunfullmäktige i januari 2020 och gällde till och med 

2020-12-31. 



  
PROTOKOLL 9 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Under början av år 2021 genomfördes en koncernombildning vilket 

innebär att Arboga Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och 

Avlopp AB är dotterbolag till moderbolaget Rådhuset i Arboga AB.  

Bolagen Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB) och Arboga Vatten 

och Avlopp AB (AVAAB) behöver öka aktiekapitalet/egna kapitalet 

för att kunna klara fluktuationer i resultat mellan åren. Särskilt 

AVAAB som inte kan generera något resultat. Bolagen har väldigt 

olika förutsättningar vid bedömningen av storlek på det egna 

kapitalet. 

Förslaget är att öka bolagens egna kapital genom en nyemission till 

överkurs. Fördelen med att göra en emission till överkurs, jämfört 

med en emission till kvotvärde, är att det inte krävs en 

bolagsordningsändring då aktiekapitalökningen ryms inom angiven 

ram samt att det ger möjlighet att hantera större underskott. 

Exempelvis så skulle en emission på 1 miljon kronor till kvotvärde 

innebära att bolaget kan hantera ett underskott på 500 tusen kronor 

innan det krävs ett tillskott, medan en emission om 1 miljon kronor 

till överkurs om 950 tusen kronor skulle innebära att bolaget kan tåla 

ett underskott om 975 tusen kronor innan tillskott. 

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB)  

AVAAB bedriver en monopolverksamhet som inte påverkas av 

marknad utan budgeteras och taxebestäms utifrån 

driftkostnadsutveckling, räntenivåer, underhållsbehov med mera. 

Det som kan påverka resultatet är oförutsedda kostnadsökningar, 

reparationer eller nya lagkrav. Bolaget ska följa Lagen (2006:412) om 

allmänna vattenbestämmelser. Detta innebär att taxan som bolaget 

har att ta ut av abonnenterna måste motsvaras av nödvändiga 

kostnader i verksamheten. Överskott som inte motsvaras av nöd-

vändiga kostnader är att se som ett överuttag och därmed en skuld 

till abonnenterna. Som följd av detta så kan inte bolaget bygga eget 

kapital och blir då sårbara mot svängningar i resultat, särskilt 

underskott. 

Soliditetsnivå för VA-verksamhet i bolagsform är lite speciellt. 

Verksamheten kan inte göra vinst och därmed inte konsolidera sig 

och vid ett underuttag så kan man inte redovisa en fordran, utan det 
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blir en förlust i redovisningen. Detta gör att det egna kapitalet måste 

vara tillräckligt stort för att klara en viss avvikelse från budgeterad 

nivå. Hur stor avvikelse kan förväntas? Om avvikelsen är 10 procent 

av verksamhetens omsättning så är den 3 miljoner kronor. 

Motsvarande avvikelse med 5 och 15 procent är 1,5 respektive 5 

miljoner kronor.   

Förslag från Rådhuset AB är att aktiekapitalet sätts till 3 miljoner 

kronor. 

Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB) 

AKTAB har nästan inga anläggningstillgångar, utan består av 

personalrelaterade tillgångar och skulder. Bolaget utför tjänster till 

de kommunala verksamheterna. Risk för att inte få betalt eller att 

göra förlust i verksamheten är liten. Bolaget har även möjlighet att 

balansera årliga vinster och bygga upp ett eget kapital. 

Soliditetsnivå för ett personalintensivt driftbolag, utan stora 

tillgångsvärden, beror normalt på många olika variabler. I ett 

kommunägt driftsbolag, med ej konkurrensutsatta uppdrag, så är 

soliditetsbehovet lågt. Det är svårt att komma på någon form av 

situation som kan kräva stort eget kapital. Bedömningen är att 5 

procent på balansomslutningen, det vill säga 1 miljon kronor, räcker 

som aktiekapital. Med detta så finns en tillräcklig marginal att klara 

eventuella förluster i verksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och avlopp AB 
Akten  
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§ 102 KS 579/2019-871 

Kulturmiljövårdsprogram för Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kulturmiljöprogram för Arboga kommun antas. 

Sammanfattning 

Ett kulturmiljöprogram har tagits fram i samarbete med Arboga 

kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i 

Västmanland. 

Programmets syfte är att ge en helhetssyn av värdefull landsbygd, 

modernistisk och industribebyggelse, samt att ge en grund för 

planeringsunderlag i översiktsplanen. Programmet lyfter fram 

kulturhistoriskt värdefulla områden med råd och 

rekommendationer. 

Programmet publiceras digitalt på Arboga kommuns hemsida samt 

på Region Västmanlands Kulturarvsportal. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kulturmiljöprogram för Arboga kommun antas. 

Yrkande 

Harmen Rebel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 103 KS 353/2021-530 

Beslut om priser i kollektivtrafiken 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kollektivtrafikförvaltningens förslag till biljettpriser antas.  

Sammanfattning 

Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört utredningen Kundkoll. 

Syftet med utredning är att öka det kollektiva resandet samt öka 

intäkterna för länets kollektivtrafik. I utredningen presenterades 

förslag på nya zonindelningar och biljettpriser.  

Den 18 maj antogs förslag på nya zoner och biljettpriser i 

kollektivtrafiknämnden. Regionfullmäktige beslutade den 15 juni om 

nya biljettpriser. I tabellen nedan visas de nya biljettpriserna och 

kollektivtrafikförvaltningens förslag på nya inomkommunala 

biljettpriser.  

Biljett Helt pris   Reducerat 

pris 

  

  Kommun Län Kommun Län 

Enkel 26 55 20 35 

10-resor 210 440 160 280 

24 timmar 52 110 40 70 

30-dagar 630 1100 470 735 

Skolkort 5670 9430     

  

Det nya förslaget innebär att Arboga kommun blir en egen zon från 

att tidigare ha ingått i en gemensam zon för KAK (Arboga, Kungsör 

och Köping). Det innebär att det blir billigare att åka inom 

kommunen men dyrare till grannkommunerna. Kommunerna 

beslutar om priser inom den egna kommunen. 

Kollektivtrafikförvaltningen rekommenderar ett pris på 26 kronor för 

en enkelbiljett inom Arboga kommun, från att tidigare varit 46 
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kronor inom KAK. Det nya biljettpriset avses gälla både för 

landsbygdstrafiken och den anropstyrda tätortstrafiken.  

De nya priserna kommer ej påverka den beslutade rambudgeten för 

kollektivtrafik för 2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 104 KS 323/2021-008 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Arboga och Kungsörs kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

i Arboga och Kungsörs kommuner godkänns. 

Sammanfattning 

De Lokala förskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i 

Arboga och Kungsörs kommuner från 2015 har reviderats av Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund. Behov fanns av att inkludera 

reglering av eldning i föreskrifterna. Tidigare reglerades eldning i 

Renhållningsordningen, men när VafabMiljö Kommunalförbund 

övertog ansvaret och nya föreskrifter för renhållning antogs, följde 

inte reglering av eldning utomhus med. 

Revideringen av förskrifterna omfattar: 

• Tillägg av 5 §, Eldning utomhus 

• Redaktionell justering: gödselstad har ändrats till 

gödselplatta. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 105 KS 355/2021-109 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige från år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för att kommunfullmäktiges 

gruppledare ska få möjlighet att diskutera ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunallagen 5 kap § 5 behandlar ledamöter och ersättare i 

fullmäktige. Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som 

fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 

minst 31 ledamöter i kommuner med över 8 000 röstberättigade. I 

kommuner med 16 000 röstberättigade ska minst 41 ledamöter utses. 

Antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i 

folkbokföringsdatabasen i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. 

Den 1 mars 2021 fanns det i Arboga 11 242 röstberättigade. 

Beslutet om att ändra antalet ledamöter ska fattas före utgången av 

februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om 

beslutet. 

För ledamöterna i kommunfullmäktige ska det finnas ersättare. 

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska 

utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antalet platser som 

varje parti får i fullmäktige. För partier med ett eller två mandat ska 

det alltid utses två ersättare. 

Inför valet 2018 har första divisorn ändrats till 1,2. Det har även 

införts en småpartispärr på 2 procent av rösterna i kommuner som 

inte är valkretsindelade. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunfullmäktige i Arboga ska ha 31 ledamöter 

2. Antalet ersättare ska för respektive parti uppgå till högst 

hälften av antalet ledamöter. För partier med ett eller två 

mandat ska det dock alltid utses två ersättare. 
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Yrkande 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Dan Avdic 

Karlsson (V), Bo Molander (S) yrkar på återremiss för att 

kommunfullmäktiges gruppledare ska få möjlighet diskutera 

ärendet. 

Martin Nyqvist (SD), Richard Fallqvist (L), Anders Frants 

(MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som anser att ärendet ska 

avgöras idag röstar ja. Den som bifaller återremissyrkandet röstar 

nej.  

Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Monika Bergman (M), Håkan 

Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Mikael 

Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Yvette Folin (M), Eva Dahlén 

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

Stenzelius (KD, Kjell Wendin (KD), Anders Drants (MP), Gulshan 

Eminbeili (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Tony 

Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Ulf 

Johansson (SD), Lars Falck (SD), Carl-Erik Alm Skoug (OPA) och 

Mats Öhgren (M). 

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

Axelsson Gustafsson (S), Ola Eriksson (S), Helene Molander (S), Bo 

Molander (S), Alexandra Janse (S), Stefan Carlsson (S), Kjell Persson 

(S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), Kjell Cladin (S), 

Ove Janse (S), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V) och 

Karin Cladin (S). 

Utfallet är 24 ja-röster och 16 nej-röster. 

Enligt Kommunallagen ska ett ärende återremitteras om det begärs 

av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 



  
PROTOKOLL 17 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet för 

att kommunfullmäktiges gruppledare ska få möjlighet att diskutera 

ärendet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 KS 311/2021-006 

Sammanträdesplan 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits 

fram. 

Kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka och totalt sju 

gånger under året. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 KS 416/2020-101 

Svar på motion om att digitala möten är här för att 
stanna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med att övervägande delen av motionens 

avsikter har genomförts. 

Reservation 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige den 22 oktober 2020, § 144, om digitala möten 

och hur pågående Coronapandemi har lärt oss hur användbar den 

digitala tekniken är men att kommunen behöver göra investeringar 

som möjliggör att den digitala tekniken kan användas fullt ut. 

Motionären yrkar därför  

• att Arboga kommun gör en sammanställning av vilken 

hårdvara som behövs för digitala möten och presentationer i 

kommunens möteslokaler. 

• att Arboga kommun tar fram ett förslag på utbildningspaket 

för systemen. 

• att Arboga kommun ser över regelverket för digitala möten så 

att även ledamöter över länk kan delta i debatten och 

beslutsprocessen. 

• att Arboga kommuns förtroendevalda utrustas med "plattor" 

som innehåller mobilt bredband. 

• att en sammanställd kostnadskalkyl och tidsplan presenteras 

till kommunfullmäktige skyndsamt. 

I december 2020 påbörjade kommunstyrelseförvaltningen en översyn 

över hur politiska sammanträden i Arboga skulle kunna genomföras 

digitalt. Arbetet inleddes med att undersöka hur andra kommuner 

har genomfört digitala sammanträden samt genom att följa Sveriges 

Kommuner och Regioners råd och rekommendationer. Kontakt 



  
PROTOKOLL 20 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

upprättades med IT-avdelningen för att säkra de tekniska 

aspekterna. En nära samverkan inleddes med kommunfullmäktiges 

ordförande och en lokal instruktion för digitala sammanträden i 

Arboga togs fram. 

Kommunstyrelsesalen utrustades med ett konferenssystem och 

headsets införskaffades för att lånas ut till de ledamöter som har 

behövt. Utöver den egna instruktionen som togs fram har även 

utbildningsfilmer för Teams spridits till de förtroendevalda som 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har tagit fram. 

Övningssammanträden med kommunfullmäktige har genomförts 

vid sammanlagt tre tillfällen under vintern/våren 2021. 

Sedan tidigare har samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige 

och nämnder varsin läsplatta. Däremot har kommunen enbart 

tillhandahållit mobilt abonnemang till de förtroendevalda som har 

haft behov. Som en konsekvens av att sammanträdena genomförts 

digitalt och kraven på god nätverksanslutning höjts, har det hos ett 

fåtal förtroendevalda uppstått behov av mobilt abonnemang, vilket 

förvaltningen då har tillgodosett. 

Kommunfullmäktige genomförde sitt första digitala möte den 11 

mars 2021. Utöver kommunfullmäktige har även kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt övriga nämnder, helt eller 

delvis genomfört sammanträden digitalt. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021, § 141 att så länge 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete gäller 

så ska med anledning av coronaviruset, covid-19 digitala 

sammanträden förordas och genomföras med samtliga ledamöter 

och ersättare. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Motionen besvaras med att övervägande delen av motionens 

avsikter har genomförts. 



  
PROTOKOLL 21 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkande 

Bo Molander (S) yrkar, med stöd av Dan Avdic Karlsson (V), att 

motionens punkt 4, om att Arboga kommuns förtroendevalda 

utrustas med plattor som innehåller mobilt bredband, löpande vid 

utbyte av plattor och omgående för de som så önskar 

Richard Fallqvist (L), Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 

förslag mot Bo Molanders (S) med fleras yrkande, och ordförande 

finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Bo Molander 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

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

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

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 14 oktober finns det tre motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes varav en planeras att besvaras 

på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007, § 133, har 

den som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka 

ärenden (medborgarförslag) hos kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska 

medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till 

kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om beredningen inte 

kan avslutas inom ett år så ska detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I redovisning finns det tre medborgarförslag som inte har beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Då medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för 

besvarande, återrapporteras svaret till kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 KS 132/2021-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapportering av besvarade medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28, § 172, Svar på 

medborgarförslag om belysning på den nya lekplatsen i anslutning 

till Briabspåret på norr. Medborgarförslaget får anses 

utagerat/besvarat med att belysning på spåret har funnits sedan 

vintern 2019. KS 2018/430 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 KS 131/2021-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Ny ledamot i kom-

munfullmäktige:     

Åke Rosendahl (S).      

Ny ersättare i 

kommunfullmäktige:  

Lars Lindén (S).   

KS 27/2021 2021-09-09 In 
Länsstyrelsen i 

Västmanlands län 

Delårsrapport 2021 för 

Räddningstjänsten 

Mälardalen. 

KS  393/2021 2021-09-24 In 
Räddningstjänsten 

Västra Mälardalen 

Granskning av delårs-

rapport 2021 för 

Räddningstjänsten 

Mälardalen. 

KS  403/2021 2021-09-29 In 

Öhrlings Price-

waterhouse 

Coopers AB 

Delårsrapport 2021 för 

Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund. 

KS 280/2021 2021-09-23 In 

Västra Mälar-

dalens Myndig-

hetsförbund 

Granskning av delårs-

rapport för Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbund. 

KS 280/2021 2021-10-04 In KPMG 

SN 2021-02-17, § 23,   

Ej verkställda gyn-

nande biståndsbeslut, 

period 1, 2021. 

KS 111/2021 2021-02-24 In Socialnämnden 



  
PROTOKOLL 26 (32) 
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Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

SN 2021-06-16, § 64,   

Ej verkställda gyn-

nande biståndsbeslut, 

period 2, 2021. 

KS 111/2021 2021-06-23 In Socialnämnden 

SN 2021-09-22, § 85,   

Ej verkställda gyn-

nande biståndsbeslut, 

period 3, 2021. 

KS 111/2021 2021-09-29 In Socialnämnden 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 112 KS 27/2021-102 

Fyllnadsval till kommunstyrelsen, valnämnden, fritids- 
och kulturnämnden samt fullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i kommunstyrelsen utses Bo Molander (S). 

2. Till ersättare i kommunstyrelsen, efter Bo Molander (S), utses 

Ove Janse (S). 

3. Till ledamot i valnämnden utses Ove Janse (S). 

4. Till 2:e vice ordförande i fritids- och kulturnämnden utses  

Ove Janse (S). 

5. Val av ledamot till fritids- och kulturnämnden bordläggs och 

platsen är tillsvidare vakant. 

6. Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses      

Ove Janse (S). 

Sammanfattning 

Ledamoten/ersättaren Lena Träff har avlidit. 

Kommunfullmäktige har att utse: 

• Ny ledamot i kommunstyrelsen 

• Ny ledamot i valnämnden 

• Ny ledamot i fritids- och kulturnämnden 

• Ny 2:e vice ordförande i fritids- och kulturnämnden 

• Ny ersättare i fullmäktiges valberedning 

__________ 
 
Skickas till: 
Bo Molander 
Ove Janse 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 113 KS 27/2021-102 

Entledigande och fyllnadsval, ledamot i socialnämnden 
samt ledamot i Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Till ledamot i socialnämnden utses Majd Khedr (M). 

3. Till ledamot i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

utses Jonas Stenzelius (KD). 

4. Till ersättare i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, 

efter Jonas Stenzelius (KD), utses Elias Wäfors (KD). 

Sammanfattning 

Per Silvervret Boberg (M) har inkommit med begäran om 

entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt 

ledamot i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Per Silvervret Boberg 
Maj Khedr 
Jonas Stenzelius 
Elias Wäfors 
Socialnämnden 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 114 KS 27/2021-102 

Entledigande och fyllnadsval, 2:e vice ordförande i 
barn och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Till 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden utses 

Bo Molander (S). 

Sammanfattning 

Ingrid Noord-Silversten (S) har inkommit med begäran om 

entledigande från uppdrag som 2:e vice ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ingrid Noord-Silversten 
Bo Molander 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 115 KS 27/2021-102 

Entledigande och fyllnadsval, ersättare i fritids- och 
kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Val av ersättare till fritids- och kulturnämnden bordläggs och 

platsen är tillsvidare vakant. 

Sammanfattning 

Rodrigo Melara (V) har begärt entledigande från uppdrag som 

ersättare i fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Rodrigo Melara 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 116 KS 27/2021-102 

Entledigande och fyllnadsval, ledamot i 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas från och med den 1 november 

2021. 

2. Till ledamot i kommunstyrelsen utses Richard Fallqvist (L) 

från och med den 1 november 2021. 

Sammanfattning 

Anders Cargerman (L) har begärt entledigande från uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 november 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Anders Cargerman 
Richard Fallqvist 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (32) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 117 KS 27/2021-102 

Entledigande och fyllnadsval, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Till ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses       

Harmen Rebel (M). 

3. Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden, efter      

Harmen Rebel (M), utses Kent Johansson (M). 

Sammanfattning 

Annelie Persson (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Annelie Persson 
Harmen Rebel 
Kent Johansson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Akten 


