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Sammanträdesdatum  

2023-03-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

  
Utses att justera Martin Nyqvist 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 2023-03-28 
 

Sekreterare   Paragrafer 90–91 

 Kajsa Landström  
  
Ordförande   

 Jonna Lindman  
  
Justerare  

 Martin Nyqvist 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2023-03-28 Organ Kommunstyrelsen 
 

Anslaget sätts upp 2023-03-29 Anslaget tas ned 2023-04-20 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, kl 11:00–13:10, ajournering kl 11:52-13:00 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande, 

Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande, Martin Nyqvist (SD),  
Tony Pehrsson (SD), Marianne Samuelsson (L), Rahaf Ramdo (KD),  
Hans Ivarsson (C), Sara Axelsson Gustafsson (S), Lena Viborg (S),  
Manuel Huerta (V), Carina Björndahl (MP). 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Kerstin Rosenkvist (S). 
  

Övriga Christina Johansson (M), Stefan Gunnarsson (SD), Richard Fallqvist (L), 
Mikael Skott (KD), Eva Aldén Luthman (V).  
Anders Neuman kommundirektör, Ylva Petersson kanslichef,  
Ulrika Hansson skolchef, Aydan Eminbeili praktikant, Kajsa Landström 
kommunsekreterare. 
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§ 90 KS 139/2023-108 

Laglighetsprövning av beslut om fritids- och 
kulturförvaltningens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrandet till Förvaltningsrätten i Uppsala angående laglig-

hetsprövning enligt kommunallagen av beslut om kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamheter godkänns.  

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Lena Viborg 

(S), Kerstin Rosenkvist (S) och Manuel Huerta (V) reserverar sig mot 

beslutet. 

Sammanfattning 

Den 21 februari 2023, § 30 fattade kommunstyrelsen i Arboga kom-

mun beslut om framtida omfattning och uppdrag för fritids- och 

kulturförvaltningens verksamheter.  Protokollet justerades den        

27 februari 2023 och anslogs på kommunens digitala anslagstavla,  

tre veckor och en dag, fram till och med den 21 mars 2023. 

Den 10 mars 2023 inkom ett överklagande till Förvaltningsrätten i 

Uppsala, det vill säga innan tiden för överklagande hade gått ut. 

Parten för överklagandet anser att frågan hanterats felaktigt då kom-

munstyrelsen inte konsulterat fritids- och kulturnämnden innan 

beslutet fattats och att inte frågan om att lägga ned förvaltningen 

överlåtits till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Yttrandet till Förvaltningsrätten i Uppsala angående laglig-

hetsprövning enligt kommunallagen av beslut om kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamheter godkänns.  

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar avslag på föreliggande förslag till 

yttrande samt att istället uppdra till kommunstyrelseförvaltningen 

att skriva ett yttrande där det bejakas att ärendet är fel hanterat och 
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upphäva tidigare fattat beslut och låta ärendet avgöras i kommun-

fullmäktige. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till 

yttrande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sara Axelsson Gustafssons (S) yrkande mot 

Håkan Tomassons (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Håkan Tomassons (M) förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Akten 
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§ 91 KS 60/2023-100 

Remiss av SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan - ett 
besluts- och kunskapsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens yttrande över SOU 2022:53 

godkänns. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2022:53 

Statens ansvar för skolan. Utredaren har haft i uppdrag att ta fram ett 

beslutsunderlag för hur ett förstatligande av skolan skulle kunna gå 

till. Utredningen omfattar skolformerna grundskola, gymnasieskola 

och komvux. Utredningen presenterar två alternativ för ökat statligt 

ansvar för skolan, ett fullgånget förstatligande med statligt huvud-

mannaskap och ett system där staten förstärker sitt ansvar men utan 

att ta över huvudmannaskapet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utbildningsdepartementet 
Akten 


