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Utses att justera Anders Cargerman (L) och Ulf Johansson (SD)                                           

med Marianne Samuelsson (L) och Karin Cladin (S) som ersättare. 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 2022-09-01 
 

Sekreterare   Paragrafer 69–82 

 Kajsa Landström  
  
Ordförande   

 Mats Öhgren  
  
Justerare  

 Marianne Samuelsson                     Ulf Johansson 
  

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

2022-08-25 Organ Kommunfullmäktige 
 

Anslaget sätts upp 2022-09-01 Anslaget tas ned 2022-09-23 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset, kl 18:15–19:15, ajournering kl 18:42-
18:52 

  
Ledamöter Mats Öhgren (M) ordförande, Carl-Erik Almskoug (OPA) 1:e vice ord-

förande, Karin Cladin (S) 2:e vice ordförande, Jonna Lindman (M),     
Håkan Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M),      
Mikael Söderlund (M), Eva Dahlén (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise 
Söderström (C), Kjell Wendin (KD), Andreas Silversten (S), Sara Axelsson 
Gustafsson (S), Bo Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Anna-Lena 
Rehnman (S), Kjell Persson (S), Karl-Bertil Eklund (S), Kjell Cladin (S),   
Ove Janse (S), Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard 
Fallqvist (L), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Tony 
Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy 
Andersson (SD), Ulf Johansson (SD) 

 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Peter Wahlström (M), Britt Lundberg (KD), Aleksandra Janse (S), Stefan 
Carlsson (S), Martina Fransson (S), Lars Lindén (S), Karin Nilsson (MP) 

  

Övriga 
Sune Gustavsson (OPA), Stefan Hjalmarsson (OPA),                                  
Ylva Petersson kanslichef § 69- 71, Kajsa Landström kommunsekreterare 
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§ 69  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

         - Ärende 12: Motion - Policy vid hot mot tjänstepersoner under   
                                                tjänstgöring 

         - Ärende 13: Motion - Dygnsvattenomhändertagande 

         - Ärende 14: Motion - Omhändertagande av grus efter vint- 
                                                rarnas sandning 
         - Ärende 15: Begäran om entledigande från uppdrag som ersät- 
                                tare i kommunstyrelsen och barn- och utbildnings- 
                                nämnden 
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§ 70 KS 256/2022-101 

Svar på interpellation - förfarandet vid avsiktsför-
klaring med Lanthem 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) inkom till kommunfullmäktiges junisamman-

träde med en interpellation, ställd till ordförande i styrelsen för 

Kommunfastigheter i Arboga AB, Peter Wahlström (M), med frågor 

gällande förfarande vid avsiktsförklaring med Lanthem; 

 - Var du, som ordförande i KFIAs styrelse, informerad om att avtals-

förklaringen hade undertecknats av KFIA? 

- Varför har inget styrelsebeslut tagits innan en avtalsförklaring 

undertecknades? 

- Varför informerades inte någon politisk församling om att avtal 

skulle skrivas eller hade skrivits? 

- Anser du, likt revisionen, att ” processen med att teckna avtal om 

förstudie var allmänt känd i kommunen”? 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-02 att interpellationen 

besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde i 

augusti. 

Peter Wahlström (M), ordförande i Kommunfastigheter i Arboga AB, 

har inkommit med svar på interpellationen och besvarar den vid 

sammanträdet;  

Ordföranden hade inte fått information om att avsiktsförklaringen 

hade undertecknats och dåvarande VD för bolaget informerade inte 

styrelsen eller ordförande. Att skriva avtal gällande kommunens 

fastigheter var en uppgift för dåvarande VD på KFIA, så den 

processen bör varit känd i kommunen.  
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§ 71 KS 457/2021-024 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandat-
perioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden 

2023-2026 antas. 

2. Arvodesbestämmelserna kompletteras med att arvode till 1:e och 

2:e vice ordförande i nämnderna ska utbetalas med 5% av 90% av 

riksdagsmannaarvodet. 

3. Arvodesbestämmelserna kompletteras med att lekmanna-

revisorerna ska erhålla ett årsarvode om 1% av 90% av riksdags-

mannaarvodet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 § 17 att samman-

kalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje parti. I 

första hand en av gruppledarna i kommunfullmäktige. Förtroende-

mannarådets uppdrag var bland annat att genomföra en översyn av 

arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023 - 2026. De represen-

tanter som deltagit är Håkan Tomasson (M), Dan Karlsson (V), 

Marianne Samuelsson (L), Carl-Erik Almskoug/Sune Gustavsson 

(OPA), Sara Axelsson-Gustafsson (S), Hans Ivarsson (C), Anders 

Frants (MP) och Martin Nyqvist (SD). 

Rådet har träffats vid tre tillfällen under våren och med utgångs-

punkt i de nuvarande arvodesbestämmelserna diskuterat föränd-

ringar inför kommande mandatperiod. Bland förändringarna kan 

nämnas: 

• Arvodet till ordförande i Rådhuset AB med dotterbolag uppgår 

till 30 %. 

• Arvode till ordförande i Arboga Vatten och avlopp AB uppgår 

till 15 %. 

• Kommunfullmäktiges arvode höjs till 1% (nuvarande 0,9 %) 

• Dubbelt sammanträdesarvode i nämnder för första timmen. 
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• Kommunstyrelsens ordförande erhåller motsvarande riksdags-

ledamots arvode. Övriga arvoden beräknas fortsatt efter 90 % av 

riksdagsledamots arvode. 

Rådet menar att kommunstyrelsens arbetsutskott fortsatt ska använ-

da beredningstisdagarna för information och dialog. Rådet menar 

även att en rollbeskrivning behöver tas fram för ledamöterna i kom-

munstyrelsens arbetsutskott. 

En av gruppledarna från varje parti fungerar även som ”demokrati-

råd” med mer regelbundna träffar. 

Lönekontoret kan komma att ta fram ett förslag till gemensamma 

blanketter som kan innebära vissa kompletteringar av arvodes-

bestämmelserna. 

Förtroendamannarådet fick vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 21 juni i uppdrag att komplettera arvodesbestämmelserna med 

ett gemensamt förslag på hur arvodering av 1:e och 2:e vice ord-

förande i nämnderna, samt hur ersättning för förlorad arbetsinkomst 

för egna företagare med varierande sjukpenninggrundande inkomst, 

SGI, ska regleras, före augusti månads utgång. 

Förtroendemannarådet träffades den 16 augusti. Representanter från 

M, S, L och SD var närvarande. 

Förtroendemannarådet föreslår att arvodesbestämmelserna komplet-

teras med att arvode till 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna och 

till vice ordförande i de helägda bolagens styrelser ska utbetalas med 

5 % av 90 % av riksdagsledamots arvode. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare med 

varierande sjukpenninggrundande inkomst, SGI ska även fort-

sättningsvis utgå enligt förslaget i arvodesbestämmelserna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden 

2023-2026 antas. 
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Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

kompletterat med att arvode till 1:e och 2:e vice ordförande i 

nämnderna och till vice ordförande i de helägda bolagens styrelser 

ska utbetalas med 5% av 90% av riksdagsmannaarvodet samt att 

lekmannarevisorerna ska erhålla ett årsarvode om 1% av 90% av 

riksdagsmannaarvodet. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag kompletterat med att arvode till 1:e och 2:e vice ordförande i 

nämnderna ska utbetalas med 5% av 90% av riksdagsmannaarvodet 

samt att lekmannarevisorerna ska erhålla ett årsarvode om 1% av 

90% av riksdagsmannaarvodet. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till Håkan Tomassons (M) förslag. 

Sammanträdet ajourneras kl 18.42-18.52. 

Håkan Tomasson (M) ansluter sig till Sara Axelsson Gustafssons (S) 

förslag. 

  



  
PROTOKOLL 8 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-08-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 72 KS 241/2022-101 

Svar på motion, Anlägg en kommunal ridanläggning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen förklaras besvarad med hänvisning till att kommun-

styrelseförvaltningen redan har uppdrag att utreda driftform för 

kommunal ridanläggning. 

Reservation 

Socialdemokraterna i Arboga reserverar sig mot beslutet om att anse 

motionen besvarad. Det är skillnad på att utreda driftform och att på 

allvar se över möjligheten att anlägga en ny anläggning i kommunal 

regi, därför bör motionen bifallas. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag 

att kommunen ska undersöka möjligheterna (inklusive beräknad 

hyreskostnad för kommunen) för att uppföra en ny ridanläggning 

inom kommunkoncernen som uppfyller de kvalitetskrav som 

Svenska ridsportförbundet har samt i övrigt är ändamålsenlig för 

ridskoleverksamhet/föreningsverksamhet där många utövare i dag 

är flickor 

samt att beslut i frågan fattas skyndsamt så att om kommunen landar 

i att en ny ridanläggning ska uppföras, att beslutet hinner verkställas 

innan nuvarande kontrakt förlängs. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-02, § 62 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-10-28, § 52, att uppdra till 

förvaltningen att utreda driftform för ridhuset, inför att avtalet med 

nuvarande aktör upphör 2028. 

I och med att ansvaret för anläggningar inte längre ska vara fritids- 

och kulturförvaltningens, har uppdraget överförts till kommun-

styrelseförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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1. Motionen förklaras besvarad med hänvisning till att kommun-

styrelseförvaltningen redan har uppdrag att utreda driftform för 

kommunal ridanläggning. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag om att förklara 

motionen besvarad mot Sara Axelsson Gustafssons (S) yrkande om 

bifalla motionen, finner ordföranden att kommunfullmäktige be-

slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 73 KS 307/2022-101 

Motion, Motionstrappa i Teknikbacken 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har lämnat in en motion med förslag 

att man först utreder möjligheterna att bygga en motionstrappa i 

Teknikbacken samt ett utegym i anslutning till trappan 

att man efter utredning också bygger en motionstrappa samt ett 

utegym i anslutning till trappan. 

Martin Nyqvist föreslår att det byggs en motionstrappa vid Teknik-

backen i Arboga likt den som finns vid Kvarntorpshögen i Kumla 

och vid Sörbybacken i Örebro. Förslaget omfattar även anläggande 

av ett utegym i anslutning till motionstrappan. Motionstrappan 

föreslås kallas Tekniktrappan i Arboga. 
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§ 74 KS 259/2022-101 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg en skatepark för 
stadens barn, ungdomar och vuxna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslaget till be-

handling då det redan finns flera inlämnade medborgarförslag 

med liknande önskemål. 

Sammanfattning 

Linda Pettersson har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål 

om att det byggs en skatepark för stadens många barn, ungdomar 

och vuxna. 

Det finns sedan tidigare fyra inlämnade medborgarförslag med 

liknande önskemål: 

Kommunfullmäktige 2021-03-11: Bygg en skateboardpark i Arboga – 

överlämnad till fritid- och kulturnämnden för besvarande. 

Kommunfullmäktige 2021-08-26: Bygg en skatepark/skateboardbana 

i den norra delen av Arboga - överlämnad till fritid- och kultur-

nämnden för besvarande. 

Kommunfullmäktige 2021-08-26: Bygg en skatepark i Arboga - 

överlämnad till fritid- och kulturnämnden för besvarande. 

Kommunfullmäktige 2021-10-14: Uppförande av trixpark i betong för 

kickbikes, skateboard, cyklar och rullskridskor på Ladubacksgärdet - 

överlämnad till fritid- och kulturnämnden för besvarande. 
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§ 75 KS 309/2022-101 

Anmälan av medborgarförslag - Anlägg en 9-håls 
discgolfbana 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Fredrik Idling har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en 

9-håls discgolfbana på området för gamla Krakaborg camping (som 

inte används till hundrastgård) med tillhörande skogsdunge mot 

cykelbanan samt delar av Törnberget. 
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§ 76 KS 26/2022-102 

Fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt Västra Mälardalens Över-
förmyndarnämnd, samt ersättare i kommunfull-
mäktiges valberedning och i Hembygdsföreningen 
Arboga Minne  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kjell Wendin (KD) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Eddy Nzeyimana (KD) utses till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

3. Elias Wäfors (KD) utses till ledamot i Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd. 

4. Mikael Skott (KD) utses till ersättare i Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd. 

5. Kjell Wendin utses till ersättare i kommunfullmäktiges val-

beredning. 

6. Mikael Skott (KD) utses till ersättare i Hembygdsföreningen 

Arboga Minne. 

Sammanfattning 

Jonas Stenzelius (SD) har avlidit. 

Jonas Stenzelius innehade följande uppdrag: 

• Kommunstyrelsen, ledamot 

• Barn- och utbildningsnämnden, ledamot 

• Västra Mälardalens överförmyndarnämnd, ledamot 

• Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare 

• Hembygdsföreningen Arboga Minne, ersättare 
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§ 77 KS 26/2022-102 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Airi Andersson (V) entledigas från uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden. 

2. Eva Aldén Luthman (V) utses till ny ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden. 

Sammanfattning 

Airi Andersson (V) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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§ 78 KS 44/2022-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Granskning av styr-

ning och ledning av 

informationssäkerhet. 

246/2022 2022-05-27 In 

Revisorerna i 

Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 

Protokoll, direktionen 

för Räddningstjänsten 

Mälardalen 2022-06-08. 

  2022-06-15 In 
Räddningstjänsten 

Mälardalen 

Protokoll, Västra 

Mälardalens Över-

förmyndarnämnd 

2022-06-14. 

  2022-06-17 In 

Västra Mälardalens 

Överförmyndar-

nämnd 

Protokoll, Gemensam 

Hjälpmedelsnämnd 

2022-06-10. 

  2022-06-22 In 
Region 

Västmanland 

Protokoll, Strategisk 

Regional beredning 

2022-06-17. 

  2022-06-23 In 
Region 

Västmanland 

Protokoll, Mälarenergi 

Elnät ABs extra 

bolagsstämma        

2022-06-16. 

  2022-06-23 In 
Mälarenergi Elnät 

AB 
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Remiss av betänkan-

det Nästa Steg – Ökad 

kvalitet och jämlikhet i 

vård och omsorg för 

äldre personer. 

  2022-07-12 In Socialdepartementet 

Protokoll, Västman-

lands Tolkservice års-

stämma 2022-05-20. 

  2022-07-13 In 
Västmanlands 

Tolkservice 
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§ 79 KS 317/2022-101 

Motion - Policy vid hot mot tjänstepersoner under 
tjänstgöring 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) har lämnat in en motion med förslag att 

Arboga kommun skaffar sig en väl genomtänkt policy vad gäller hot 

och trakasserier riktade mot personer som arbetar med utredningar 

och handlägger ärenden eller genomför tillsyn av verksamheter. 

Syftet är inte bara att skydda individerna utan likväl att se till att 

lagar och regler tillämpas på ett sätt som står i samklang med 

lagarnas syfte och innehåll. 
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§ 80 KS 318/2022-101 

Motion - Dygnsvattenomhändertagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) har lämnat in en motion med förslag att 

kommunen påbörjar ett arbete med syfte att succesivt förbättra 

hanteringen av dag(dygns)vatten med syfte att rena detta i så stor 

utsträckning det är ekonomiskt rimligt. 
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§ 81 KS 319/2022-101 

Motion - Omhändertagande av grus efter vintrarnas 
sandning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) har lämnat in en motion med förslag att 

kommunen skaffar sig en rutin för att rena vinterns grus för halk-

bekämpning. Rutinen bör ha som mål att gruset skall återanvändas 

under flera år. 
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§ 82 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anders Frants (MP) entledigas från uppdragen som ersättare i 

kommunstyrelsen samt ersättare i barn- och utbildnings-

nämnden. 

2. Carina Björndahl (MP) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

3. Gunnar Björndahl (MP) utses till ny ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden. 

Sammanfattning 

Anders Frants (MP) har begärt entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i barn- och utbildnings-

nämnden. 


