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§ 31  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

           Ärende 21 - Anmälan av medborgarförslag, Anlägga en discgolfbana  
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§ 32 KS 138/2022-107 

Information från bolagen; bokslut och verksamhet 
2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Vd för Rådhuset i Arboga AB, vd för Arboga Kommunalteknik AB, 

Kommunfastigheter i Arboga AB, Arbogabostäder AB, vd för Arboga 

Vatten och Avlopp AB och vd för Sturestadens Fastighets AB deltar 

och redogör för respektive bolags verksamhet och bokslut 2021.  
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§ 33 KS 459/2021-042 

Årsredovisning 2021 Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årets balanskravsresultat 2021, 26,8 miljoner kronor, i kom-

munens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2021, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott.  

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till årsredovis-

ning för Arboga kommun 2021. Årsredovisningen innehåller en 

övergripande information om den verksamhet som bedrivits under 

2021. Den innehåller också information om kommunens ekonomiska 

resultat och ställning. 

Resultatet för kommunen uppgick år 2021 till 29,9 miljoner kronor 

vilket motsvarar 3,3 procent av skatteintäkter och kommunaleko-

nomisk utjämning. Budgeterat överskott år 2021 var 8,8 miljoner 

kronor och således blev det en positiv avvikelse mot budget med 

21,1 miljoner kronor.  Avstämningen mot det lagreglerade balans-

kravet visar att kommunens balanskravsresultat uppfyller detta. 

Årets balanskravsresultat uppgick till 26,8 miljoner kronor.  

Mer om kommunens verksamhet, kommunens bolag och organisa-

tioner, måluppfyllelse, ekonomiska resultat och ställning finns i 

bifogad Årsredovisning 2021. Även respektive nämnds verksam-

hetsberättelser bifogas till ärendet. 

Förslag till beslut 

1. Årets balanskravsresultat 2021, 26,8 miljoner kronor, i kom-

munens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2021, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott.  

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2021 godkänns. 
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Yrkande 

Jonna Lindman (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C) 

och Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 34 KS 459/2021-042 

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Arboga kommuns styrelse och nämnder 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

2. Styrelsen och nämnderna samt kommunens förtroendevalda i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Sammanfattning 

Revisorerna har kommit in med revisionsberättelse för år 2021. Av 

revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat den verk-

samhet som bedrivits i styrelse och nämnder i kommun och genom 

utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits 

i kommunens företag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

Revisorernas bedömning är sammantaget att styrelse och nämnder i 

Arboga kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rätt-

visande. 

Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll 

har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-

ningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-

ningen inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige 

uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Revisorerna tillstyrker också att kommunfullmäktige godkänner 

kommunens årsredovisning för år 2021. 
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Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att revisionsberät-

telsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna ska 

beredas av kommunfullmäktiges presidium.  

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas bedöm-

ning och föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande har även varit ledamot i 

kommunstyrelsen 2021 och medverkar därför inte i denna bered-

ning. 

Vid sammanträdet deltar sammankallande revisor och föredrar 

revisionsberättelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunens revisorer 
Akten  
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§ 35 KS 54/2022-291 

Ny grundskola, inriktningsbeslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inriktningen är att ny grundskola ska uppföras på Ärlan 12. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 171 om igångsätt-

ningstillstånd för förstudie för ny grundskola på söder. Kommun-

styrelsen har den 30 mars 2021, § 52 lämnat ett planuppdrag för 

Abborren 5 och Ärlan 12, då nya detaljplaner är en förutsättning för 

att skapa nya och ändamålsenliga skolområden för båda områdena.  

I arbetet med att ta fram underlag för inriktningsbeslut för nya 

grundskolan i Arboga har två förstudier genomförts och lämnats till 

styrgruppen för nya skolan. De båda förslagen redovisades för kom-

munstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden den 16 november 

2021 i Medborgarhuset. Därefter har förslagen kompletterats med 

kostnadsberäkningar som inkom den 22 december 2021. Förslagen 

har sammanställts och analyserats av kommunens styrgrupp som 

består av kommundirektör, ekonomichef, barn- och utbildningschef 

och VD i Kommunfastigheter i Arboga AB. På kommunstyrelsens 

möte den 1 februari 2022 § 54 genomfördes en jämförelse mellan de 

båda förslagen. Jämförelsen redovisade ett antal avvikelser och 

skillnader mellan förslagen samt ett antal parametrar att ta ställning 

till, besluta och färdigställa. Kommunstyrelsen remitterande för-

slagen om ny grundskola till barn- och utbildningsnämnden för att 

inhämta nämndens synpunkter inför ställningstagande om inrikt-

ningsbeslut om ny grundskola. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 11 februari 2022 § 16 

förordat alternativet som innebär att ny grundskola byggs enligt för-

slaget i kvarteret Ärlan 12. Nämnden lyfter fram flera skäl till att 

skolan ska uppföras på Ärlan 12. Ur ett verksamhetsperspektiv för-

ordas förslaget Ärlan 12, framför allt då de pedagogiska förutsätt-

ningarna och trygghetsaspekten anses vara bättre. Vidare att 

lokalernas storlek och organisation medger större flexibilitet, alla 

elever har hemklassrum, större yta för särskolan samt möjlighet till 
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utbyggnad av skolan. I förslaget innebär att skolans utemiljö kan 

följa Boverkets rekommendationer om kvadratmeter/elev. Nämnden 

anser vidare att det är bättre att äga verksamhetslokalen då det finns 

en större rådighet och delaktighet avseende drift och förändringar. 

Förslag till beslut 

1. Inriktningen är att ny grundskola ska uppföras på Ärlan 12. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) och Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 36 KS 59/2022-042 

Kompletteringsbudget 2022, Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2022 beslutas om 

totalt 32 058 tkr fördelat på kommunstyrelsen 29 828 tkr, fritids- 

och kulturnämnden 1 230 tkr och socialnämnden 1 000 tkr. 

Sammanfattning 

För större och/eller strategiska investeringar beslutar kommunfull-

mäktige om totalutgiften för projektet. Förskjutningar mellan åren 

kan ske och uppföljning ska ske vid prognostillfällen och i samband 

med kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget, för investeringar 

som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av kommunfullmäk-

tige i samband med beslut om årsredovisning.  

Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska ske. 

Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte 

hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. Investeringsprojekt 

som inte är påbörjade 2021 och inte genomförs 2022 ska inte med i 

kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk 

och ekonomisk plan.  

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2022. Barn- 

och utbildningsnämnden har inte begärt någon kompletterings-

budget.  

Totala budgeterade investeringar 2021 uppgick till 98 338 tkr. Redo-

visat utfall blev 50 336 tkr vilket innebar ett överskott på 48 002 tkr. 

Begärd kompletteringsbudget är 32 058 tkr vilket skulle innebära en 

total investeringsbudget 2022 på 88 508 tkr.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 37 KS 98/2022-042 

Slutredovisning av investeringsprojekt, Herrgårdsbron 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Slutredovisning för investeringsprojekt Herrgårdsbron god-

känns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anordna en utställning om 

Herrgårdsbrons historia. 

Sammanfattning 

Syftet med projektet var att åtgärda Herrgårdsbrons grundläggnings-

problematik och samtidigt möjliggöra för en hållbar och säker reg-

lering av Arbogaåns vattennivåer oavsett årstid. Därtill behövde an-

läggningens överbyggnad, körbana, staket och belysning med mera 

åtgärdas.  

Utifrån projektets omfattning och komplexitet kan konstateras att sam-

tliga produktionsområden som utredning, projektering, kostnadsberäk-

ning samt utförande har utförts med mycket gott resultat. Total projekt-

budget var 62 mkr och den totala investeringsutgiften blev 60,1 mkr. I 

projektet erhölls totalt investeringsbidrag från MSB på 27,6 mkr samt 

Trafikverket 0,6 mkr så nettoinvesteringen blev 31,9 mkr.  

Det konstateras att målet med projektet är uppfyllt till fullo. 

Förslag till beslut 

1. Slutredovisning för investeringsprojekt Herrgårdsbron 

godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med 

följande tilläggsyrkande: kommunstyrelsen får i uppdrag att anor-

dna en utställning om Herrgårdsbrons historia. 

Andreas Silversten (S), Jonas Stenzelius (KD) och Martin Nyqvist SD) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Anders Röhfors till-

läggsyrkande. 

__________ 
Skickas till: Ekonomienheten, AKTAB, Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 38 KS 97/2022-042 

Årsredovisning 2021, Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund, och 

enskilda ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för 

2021 års verksamhet. 

Deltar inte i beslutet 

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter 

eller ersättare i direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsför-

bund deltar inte i behandlingen och beslutet i den del av ärendet som 

berör ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med årsredo-

visning för år 2021. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna tillstyrker att res-

pektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige bevil-

jar direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund, och en-

skilda ledamöter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 39 KS 135/2022-042 

Årsredovisning 2021, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund, och 

enskilda ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för 

2021 års verksamhet. 

Deltar inte i beslutet 

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter 

eller ersättare i direktionen för Västra Mälardalens Kommunalför-

bund deltar inte i behandlingen och beslutet i den del av ärendet som 

berör ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit med årsredo-

visning för år 2021. 

Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna tillstyrker att res-

pektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige bevil-

jar direktionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund, och en-

skilda ledamöter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 40 KS 108/2022-042 

Årsredovisning 2021, Räddningstjänsten Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen, och enskilda 

ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 

verksamhet. 

Deltar inte i beslutet 

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter 

eller ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen deltar 

inte i behandlingen och beslutet i den del av ärendet som berör an-

svarsfrihet. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten i Mälardalen har inkommit med årsredovisning 

för år 2021. 

Revisorerna i Räddningstjänsten i Mälardalens har inkommit med 

revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna tillstyrker att respektive 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige bevil-

jar direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen, och enskilda 

ledamöter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Akten  
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§ 41 KS 48/2022-042 

Årsredovisning 2021, Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, och enskilda 

ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 

verksamhet. 

Deltar inte i beslutet 

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter 

eller ersättare i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd deltar inte 

i behandlingen och beslutet i den del av ärendet som berör ansvars-

frihet. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med 

årsredovisning för år 2021.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

överförmyndarnämndens årsredovisning i samband med gransk-

ningen av kommunens årsredovisning. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige bevil-

jar Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, och enskilda leda-

möter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Köpings kommun 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 42 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ulf Johansson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. 

2. Magnus Eriksson (SD) utses till ny ledamot i barn- och utbild-

ningsnämnden                      

Sammanfattning 

Ulf Johansson (SD) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ulf Johansson 
Magnus Eriksson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 43 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt 
ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gulsha Eminbeili (L) entledigas från uppdragen som ersättare 

i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt leda-

mot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

3. Maud Cargerman (L) utses till ny ersättare i socialnämnden. 

4. Marianne Samuelsson (L) utses till ny ledamot i Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund. 

Sammanfattning 

Gulsha Eminbeili (L) har begärt entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt leda-

mot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

__________ 
 
Skickas till: 
Gulsha Eminbeili 
Maud Cargerman 
Marianne Samuelsson 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 44 KS 26/2022-102 

Bergäran om entledigande från uppdrag som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sophia Morgansdotter (S) entledigas från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

bordläggs. 

Sammanfattning 

Sophia Morgansdotter (S) har begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Sophia Morgansdotter (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 45 KS 67/2022-109 

Uppdrag från kommunfullmäktige från 2021 och 
tidigare som inte är återrapporterade 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdraget att ta fram riktlinjer för upphandling av livsmedel, 

dnr 126/2020, förklaras utfört och ärendet avslutas. 

2. Övrig uppdrag som kommunfullmäktige lämnat, kvarstår och 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska kom-

munstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges samman-

träde i april varje år redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat under föregående år, eller tidigare, som ännu inte avrap-

porterats.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 10 mars 

2022 § 22 och meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 16 februari 2022 § 19 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 1 februari 2022 

§ 8 och meddelar att de har 8 uppdrag som kvarstår. Uppdragen be-

står av besvarande av 1 motion och 7 medborgarförslag. Obesvarade 

motioner och medborgarförslag redovisas i separat ärende. 

Kommunstyrelsens uppdrag, inklusive ärenden som blivit överflyt-

tade från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och Arboga Kom-

munalteknik AB, redovisas i skrivelse daterad den 22 mars 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB / Kostenheten 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 KS 156/2022-101 

Motion, Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom 
vård- och omsorg i Västra Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Jonas Stenzelius (KD och Kjell Wendin (KD) har lämnat in en motion 

med förslag att Arboga kommun snarast möjligt utreder förslaget att 

tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av väl-

färdstjänster med syfte att, efter överenskommelse med Köping och 

Kungsör, införa (LOV) inom den kommunala vård och omsorgen i 

Västra Mälardalen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade 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 sam-

manträde den 21 april finns en motion som inte beretts färdigt inom 

ett år efter att den väckts. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007 har den 

som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka ärenden 

genom medborgarförslag i kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska medborgarför-

slag 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 hand-

lägga ärendet. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska 

detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till full-

mäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför-

slaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträde i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 21 april finns det fem medborgarförslag som inte kom-

mer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Medborgarförslag kan överlämnas till styrelse/nämnd för 

besvarande. Svaren meddelas då kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 KS 44/2022-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Svar på Medborgar-

förslag; Ansluta stup-

rör till dagvatten-

ledning. 

KS 335/2021 2022-03-29 Upp Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt, be-

dömning av hel- och 

hälftenägda bolags 

verksamhet 2021. 

KS 138/2022 2022-03-29 Upp Kommunstyrelsen 

Utvärdering av 

kommunens samlade 

intern-kontroll 2021. 

KS 417/2020 2022-03-29 Upp Kommunstyrelsen 

Ej verkställda gyn-

nande biståndsbe-

slut, period 1 2022. 

KS 142/2022 2022-03-22 In Socialnämnden 

Granskning av års-

redovisning 2021, 

Arboga kommun. 

KS 166/2022 2022-04-08 In Kommunens 

revisorer 

Granskning av 

informations-

säkerhet. 

KS 192/2021 2022-04-08 In Kommunens 

revisorer 

Grundläggande 

granskning 2021 – 

kommunstyrelsen. 

KS 168/2022 2022-04-08 In Kommunens 

revisorer 



  
PROTOKOLL 25 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Grundläggande 

granskning 2021 – 

socialnämnden. 

KS 169/2022 2022-04-08 In Kommunens 

revisorer 

Grundläggande 

granskning 2021 – 

barn- och utbild-

ningsnämnden. 

KS 170/2022 2022-04-08 In Kommunens 

revisorer 

Grundläggande 

granskning 2021 – 

fritids- och kultur-

nämnden. 

KS 171/2022 2022-04-08 In Kommunens 

revisorer 

Revisionsberättelser 

2021 för Rådhuset i 

Arboga AB och dess 

dotterbolag. 

KS 120/2022 2022-03-17 In KPMG 

Granskningsrapport 

2021 för Rådhuset i 

Arboga AB och dess 

dotterbolag. 

KS 120/2022 2022-03-22 In KPMG 

Revisionsberättelser 

och Gransknings-

rapporter 2021 för 

Sturestadens Fastig-

hets AB och dess 

dotterbolag. 

KS 131/2022 2022-03-21 In KPMG 

Revisionsberättelser 

och Gransknings-

rapporter 2021 för 

Mälarenergi Elnät AB 

KS 113/2022 2022-03-10 In Ernst & Young AB 

Protokoll, Rädd-

ningstjänsten Mälar-

dalen 2022-03-22. 

  2022-04-06 In Räddningstjänsten 

Mälardalen 



  
PROTOKOLL 26 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokoll, Västra 

Mälardalens 

Myndighetsförbund 

2022-03-30. 

  2022-04-04 In Västra Mälar-

dalens Myndig-

hetsförbund 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (27) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 KS 176/2022-101 

Anmälan av medborgarförslag, Anlägga en 
discgolfbana 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Malin Jirovsky har lämnat in ett medborgarförslag om att Arboga 

kommun borde anlägga en discgolfbana. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 


