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§ 83  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

- Ärende 22:  
  Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommun- 
  fullmäktige.  
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§ 84 KS 26/2022-102 

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gustav Isaksson (M) utses till kommunfullmäktiges 

ordförande. 

2. Marie-Louise Söderström (C) utses till kommunfullmäktiges 

1:e vice ordförande. 

3. Karin Cladin (S) utses till kommunfullmäktiges 2:e vice 

ordförande. 

Sammanfattning 

Presidium, ordförande och vice ordförande (5 kap § 11 KL). 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige, 

de år val av kommunfullmäktige ägt rum, bland fullmäktiges leda-

möter välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordföran-

de som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) föreslår att Peter Weiderud (S) utses till 

kommunfullmäktiges ordförande. 

Håkan Tomasson (M) föreslår att Gustav Isaksson (M) utses till 

kommunfullmäktiges ordförande och yrkar på sluten omröstning. 

Därefter föreslår Håkan Tomasson (M) att Marie-Loiuse Söderström 

(C) utses till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) föreslår att Karin Cladin (S) utses till 

kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 

Votering 

Sluten omröstning är begärd och verkställs. 

Till rösträknare utses protokollsjusterare Andreas Silversten (S) och 

Jonna Lindman (M). 
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Omröstningen utfaller med 15 röster för Peter Weiderud (S) och 16 

röster för Gustav Isaksson (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 85 KS 26/2022-102 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i kommun-

fullmäktiges valberedning fram till 14 oktober 2026 välja       

Håkan Tomasson (M), Martin Nyqvist (SD), Richard Fallqvist (L), 

Rahaf Ramdo (KD, Kerstin Rosenkvist (S), Manuel Huerta (V) och 

Carina Björndahl (MP)  

2. Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i kommun 

fullmäktiges valberedning fram till 14 oktober 2026 välja         

Hans Ivarsson (C), Christina Johansson (M), Tony Pehrsson (SD), 

Marianne Samuelsson (L), Bo Molander (S), Eva Aldén Luthman 

(V) och Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP). 

3. Till ordförande och vice ordförande i valberedningen för 

samma tid väljs Håkan Tomasson (M) respektive Kerstin 

Rosenkvist (S). 

Sammanfattning 

Valberedningen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestå 

av sju ledamöter och lika många ersättare. Valberedningen väljs på 

det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige för man-

datperioden fram till den 14 oktober 2026. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 

ordförande och en vice ordförande för perioden. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) föreslår att Håkan Tomasson (M), Martin Nyqvist 

(SD), Richard Fallqvist (L) och Rahaf Ramdo (KD) utses till ledamöter i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

Sara Axelsson Gustafsson (S) föreslår att Kerstin Rosenkvist (S), 

Manuel Huerta (V) och Carina Björndahl (MP) utses till ledamöter i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

Håkan Tomasson (M) föreslår att Hans Ivarsson (C), Christina 

Johansson (M), Tony Pehrsson (SD) och Marianne Samuelsson (L) 

utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
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Sara Axelsson Gustafsson (S) föreslår att Bo Molander (S), Eva Aldén 

Luthman (V) och Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP) utses till 

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Jonna Lindman (M) föreslår att Håkan Tomasson (M) utses till 

ordförande i valberedningen. 

Kjell Cladin (S) föreslår att Kerstin Rosenkvist (S) utses till vice 

ordförande i valberedningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 86 KS 26/2022-102 

Anmälan av gruppledare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Varje politiskt parti som är representerat i kommunfullmäktige ska 

utse en till två gruppledare. Tidigare gruppledaruppdrag samt 

arvode sträckte sig till och med den 14 oktober 2022. Partierna ska 

själva anmäla gruppledare samt fördelning av arvode till lönekon-

toret. 

På kommunfullmäktiges första sammanträde den 20 oktober ombeds 

partierna muntligen anmäla vilken/vilka gruppledare som respek-

tive parti har utsett. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 87 KS 334/2022-101 

Anmälan av medborgarförslag - lättare att ta sig fram 
med rullstol omkring Strömsborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Birgitta Hahne har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål 

om utbyte av trottoarstenar utanför Strömborg/Bergsgränd och i 

korsningen Österled/Bergsgränd, så att det går att gå med rullstol 

från Strömborgs entré och vidare på trottoarerna istället för att 

behöva gå på gatan.  

Trappan mellan Strömsborg och vårdcentralen behöver också 

restaureras. Framkomlighet med rullstol är önskvärd även där. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/Teknisk chef 
Akten  
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§ 88 KS 247/2022-041 

Förändringar av avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö kommunalförbund 

antas och börjar gälla från 1 januari 2023.   

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag 

om ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till 

detta är att det förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i 

balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 

undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över 

fler år. Det är framför allt ökade kostnader för utsläppsrätter och 

drivmedel som påverkar budgeten.  

Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats 

sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även 

dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver 

samtliga förändringar.  

Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar 

en ökning på 3,5%. Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de 

abonnemang som uppmuntrar till ökad utsortering av matavfall och 

förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är mäng-

den restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnads-

drivande. Men även för att styra mot ökad resurshushållning. 

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  
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§ 89 KS 330/2022-253 

Försäljning av fastigheten Alphyddan 1 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja fastigheten 

Alphyddan 1 till Kommunfastigheter i Arboga AB till ett pris 

av 710 706 kr. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB har genomfört en lokaliserings-

utredning för ett nytt LSS boende i Arboga kommun. Utredningen 

genomfördes med representanter från Socialförvaltningen, samhälls-

byggnadsenheten och Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Lokaliseringsutredningen pekar ut fastigheten Alphyddan 1 i 

Arboga kommun som mest lämplig för LSS boendet. Åtgärden 

överensstämmer med detaljplanen för fastigheten.  

Projektering av boendet pågår och byggnationen beräknas kunna 

färdigställas vid årsskiftet 2023/2024.  

För att möjliggöra för ett nytt LSS boende krävs att fastigheten 

Alphyddan 1 försäljs till Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Köpeskillingen föreslås till 93 kr/kvm, motsvarande 710 706 kr.  

Köpeskillingen motsvarar indexuppräknat försäljningspris av 

grannfastigheten Alphyddan 2 som såldes för 75 kr/kvm år 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomienheten 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 90 KS 178/2022-042 

Delårsrapport 2022-08-31, Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delårsrapporten 2022-08-31 för Arboga kommun godkänns 

2. Fritids- och kulturnämnden undantas från att vidtaga åtgär-

der på 1 300 tkr beroende på pandemi och ökade elkostnader. 

Sammanfattning 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) 

ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en sär-

skild 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. Delårs-

rapporten ska innehålla resultaträkning, balansräkning samt en för-

enklad förvaltningsberättelse. Arboga kommun väljer att i delårs-

rapporten inte upprätta en sammanställd redovisning med hänvis-

ning till arbetsbördan och behov att få tidig information. Dock redo-

visas i driftredovisningen koncernföretagens och förbundens utfall 

per den 31 augusti med helårsprognos samt väsentliga händelser 

under året.   

Den samlade måluppfyllelsen i delårsrapporten avseende kommun-

fullmäktiges mål är att ett mål är uppfyllt och sex mål är delvis upp-

fyllda. Bedömningen är att kommunen i delårsrapporten delvis har 

en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Ur ett 

finansiellt perspektiv har kommunen en god ekonomisk hushållning 

då finansiella målen är helt uppfyllda. I helårsprognosen är ett mål 

uppfyllt och sex mål delvis uppfyllda. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti 2022 är 

42,9 miljoner kronor. Helårsprognosen avseende årets resultat är        

-24,7 miljoner kronor vilket är 34,0 miljoner sämre än budget. I prog-

nosen för årets resultat ingår delinlösen av ansvarsförbindelsen med 

59,8 miljoner. Prognosen avseende årets balanskravsresultat är 35,1 

miljoner vilket är 25,8 miljoner bättre än budget. Helårsprognosen i 

nämndernas och styrelsens verksamhet för helåret 2022 uppgår till    

-0,3 miljoner kronor. Kommunens nettoinvesteringar uppgår i 
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prognosen för helåret till 64,7 miljoner kronor vilket är 26,8 miljoner 

kronor lägre än budgeterat.  

Befolkningen i Arboga uppgick till 14 099 invånare den 30 juni 2022 

vilket är en minskning under året med 1 invånare.  

Vid halvårsskiftet 2022 hade kommunen 922 personer tillsvidarean-

ställda jämfört med 948 personer vid årsskiftet. En verksamhetsöver-

gång av kostenheten till helägt bolag förklarar minskningen. Den 

totala sjukfrånvaron var, under perioden januari – juli, 8,29 procent 

av arbetad tid vilket är en ökning från föregående år (6,76 procent för 

samma period år 2021). 

Ny förskola öppnas i höst i en ombyggd del av Hällbackens äldre-

center. Under året har även beslutats att bygga ny grundskola, nya 

Gäddgårdsskolan. Andra stora pågående investeringar är bland 

annat Storgatan och Handelsplats Sätra.  

Om det kvarstår ekonomiska avvikelser som inte kan vidtas inom 

förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas av förvalt-

ningen. Av åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken 

verksamhet nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att upp-

nå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Åtgärdsplanen finns med i 

respektive nämnds uppföljning.  

Fritids- och kulturnämnden visar i helårsprognosen ett underskott    

1 320 tkr. Avvikelsen beror på det intäktsbortfall som nämnden har 

på grund av de restriktioner för att minska smittspridningen av 

coronaviruset som gäller bland annat badhus och hallar, sabotage i 

Sturehallen samt kraftigt ökade elkostnader. Nämnden har i prog-

nosen räknat med inarbetade åtgärder på 1 160 tkr. Kommunstyrel-

seförvaltningen föreslår att fritids- och kulturnämnden undantas från 

att vidta åtgärder på 1 300 tkr som beror på pandemin och ökade el-

kostnader.   

Socialnämnden prognostiserar ett underskott i verksamheten med    

6 000 tkr. I nämndens åtgärdsplan föreslås att använda delar av de 

statsbidrag som vård och omsorg fått för att de har minskat antalet 

timanställda i förhållande till månadsanställda. Statsbidraget är cirka 

14 miljoner kronor. 
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde deltar sammankallande 

revisor, Jan-Erik Isaksson (S), och redogör för revisorernas 

bedömning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Delårsrapporten 2022-08-31 för Arboga kommun godkänns 

2. Fritids- och kulturnämnden undantas från att vidtaga 

åtgärder på 1 300 tkr beroende på pandemi och ökade 

elkostnader. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 91 KS 346/2022-001 

Nämndsorganisation 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nämndorganisationen ska vara oförändrad mandatperioden 

2023-2026. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022, § 17 att samman-

kalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje parti. 

Förtroendemannarådets uppdrag var bland annat att diskutera en 

förändring av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och 

nämnderna inför mandatperioden 2023-2026.  

Enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen/nämnderna består 

styrelsen/nämnderna av det antal ledamöter och ersättare som 

fullmäktige bestämmer. För innevarande mandatperiod innebär 

detta: 

Nämndsorganisation              Ledamöter Ersättare    

Kommunstyrelsen      13  7 

Barn- och utbildningsnämnden        13 7 

Fritids- och kulturnämnden 11 6 

Socialnämnden     13 7 

Valnämnden   5    5 

Rådet har träffats vid flera tillfällen under våren och bland de 

alternativ som diskuterats kan nämnas: 

• Minska fritids- och kulturnämnden med två - fyra ledamöter 

och två-fyra ersättare. Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

oförändrade. 

• Oförändrat antal ledamöter och ersättare i nämnderna och 

styrelsen. 

• Till styrelserna i Arboga Kommunalteknik AB, Kommun-

fastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB utses samma 

ledamöter. 

__________ 
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Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 92 KS 333/2022-100 

Styrmodell för Arboga kommun 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrmodell för Arboga kommun 2023–2026 godkänns. 

2. Tidigare beslut om styrmodell och målstyrning upphör att 

gälla 2022-12-31. 

3. De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 

2022-12-31. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns styrmodell 2023–2026 avser hur kommunens verk-

samhet styrs politiskt på en övergripande nivå. Modellen beskriver 

hur kommunen 

• tar fram mål och verksamhetsplaner 

• planerar utvecklingsarbetet 

• kvalitetssäkrar verksamheten  

• arbetar med finansiella mål och resursfördelning.  

De mer detaljerade och konkreta beskrivningarna av hur kommunen 

verksamhet ska styras finns i andra styrdokument. 

Styrmodellen gäller för både den politiska organisationen och för för-

valtningsorganisationen. Vissa delar av modellen gäller även för den 

verksamhet som finns i kommunens hel- och delägda bolag och i 

kommunalförbund. För bolagen och förbunden finns dessutom sär-

skilda ägardirektiv och förbundsordningar. 

Styrmodellen ger en helhetsbild av hur kommunen styrs från visionen 

till det dagliga arbetet i verksamheterna. Med en tydlig och välkänd 

styrmodell blir det enklare för chefer och medarbetare att förstå och nå 

kommunens vision och mål.  

En viktig utgångspunkt i styrmodellen är helhetssyn och samverkan. 

Kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare behöver sam-

verka med varandra för att visionen och målen ska uppnås. Det be-

höver vara ett bra samspel och finnas en gemensam bild av vad som 
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ska åstadkommas mellan politik och förvaltning för att få en effektiv 

organisation. 

Med hjälp av styrmodellen säkerställs att  

• den politiska viljeinriktningen får genomslag i kommunens 

verksamheter  

• kommunen utvecklas i önskad riktning 

• vision och mål uppnås 

• kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 2022-12-

31. Om sådana löften fortfarande ska gälla så får de inarbetas och 

hanteras inom kommunens målstyrning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Styrmodell för Arboga kommun 2023–2026 godkänns. 

2. Tidigare beslut om styrmodell och målstyrning upphör att 

gälla 2022-12-31. 

3. De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 

2022-12-31. 

Yrkande 

Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Akten  
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§ 93 KS 350/2022-008 

Regler och riktlinjer förskola och fritidshem 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreslagna ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” godkänns. 

2. Tidigare beslut om ”Regler och riktlinjer för förskola och fri-

tidshem” upphävs från och med den 1 november 2022 samt 

att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta 

beslut om dessa regler och riktlinjer i framtiden 

3. Arboga kommun tillämpar regler för maxtaxa inom förskole- 

och fritidsverksamhet med årlig justering enligt Skolverkets 

index. 

Sammanfattning 

Hemkommunen ska erbjuda förskola och fritidshem till barn som är 

bosatta i Arboga. Hemkommunen organiserar förskole- och fritids-

hemsverksamhet och ansvarar för att fastställa regler och riktlinjer 

som grundar sig på bestämmelserna i skollagen, läroplanen för för-

skolan och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet. 

Enligt skollagen ska barn från och med höstterminen det år barnet 

fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Barn, 

vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledig-

hetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder er-

bjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 

veckan. Det är varje kommun som beslutar hur dessa timmar ska 

fördelas under veckan. 

2019 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att vistelsetiderna 

i förskolan för dessa barn är kl 08.00 – 11.00 eller kl 13:00 – 16:00. 

Bakgrunden till beslutet var det ekonomiska läget inom kommunen 

och förvaltningen. 

Skolverket (2022) kom nyligen ut med en rapport om pandemins 

konsekvenser för förskolan. Den visar att den ökade frånvaron hos 

barn under pandemin har hämmat barnens språkutveckling. Det är 

därför av vikt att barnens närvaro ökar i förskolan. 
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Att ge vårdnadshavare möjlighet att, i samråd med rektor, besluta 

om vistelsetiden ska vara tre timmar per dag eller 15 timmar per 

vecka, skulle kunna öka barnens närvaro i förskolan. 

Förslag till ändring i Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem: 

Barn till arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre 

syskon har rätt till förskola 3 timmar per dag, eller 15 timmar per 

vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Allmän förskola innebär alla barn från höstterminen det år de fyller  

3 år, till och med vårterminen det år de fyller 6 år, har rätt till avgifts-

fri förskola 525 timmar per läsår. Det motsvarar 3 timmar per dag, 

eller 15 timmar per vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Förskolan och fritidshemmet har rätt att stänga verksamheten 
fem dagar per år för planerings- och kompetensutvecklingsdagar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Föreslagna ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” godkänns. 

2. Tidigare beslut om ”Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” upphävs från och med den 1 november 2022 samt 

att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta 

beslut om dessa regler och riktlinjer i framtiden 

3. Arboga kommun tillämpar regler för maxtaxa inom förskole- 

och fritidsverksamhet med årlig justering enligt Skolverkets 

index. 

Yrkande 

Bo Molander (S) med stöd av Andreas Silversten (S) yrkar att regler 

och riktlinjer justeras till: " 5 timmar 3 dagar i veckan (tisdag-tors-

dag), 3 timmar i 5 dagar i veckan alternativt  enligt överenskom-

melse mellan vårdnadshavare och rektor. Totalt 15 timmar per 

vecka." 

Hans Ivarsson (C) yrkar avslag på Bo Molanders (S) förslag samt 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Hans Ivarssons (C) med fleras bifalls-

yrkande till kommunstyrelsen förslag mot Bo Molanders (S) med 

fleras ändringsyrkande, finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar bifalla Hans Ivarssons (C) yrkande om bifall till kommuns-

tyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 94 KS 328/2022-003 

Förbundsordning Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, revidering utifrån ny lagstiftning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Myndig-

hetsförbund godkänns under förutsättning att den godkänns 

även av Kungsörs kommun. 

2. Förbundsordningen träder i kraft den 1 november 2022. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs 

av kommunfullmäktige den 25 november 2010, § 7, i samband med 

bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjor-

des i kommunfullmäktige den 10 september 2020, § 105. 

Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 

avser förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 95 KS 336/2022-041 

Taxa för verksamheten gällande tobak och liknade 
produkter samt tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter samt 

lag om tobaksfria nikotinprodukter godkänns och gäller från 

den 1 november 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tagit fram förslag till 

taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter, 

revideringen avser avgifter för prövning. 

I förslaget görs ett tillägg med taxa för en ny lag inom tobaksområdet 

som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Timavgiften för tillsyn av tobak 

och liknande produkter för år 2022 är fastställd till 1 080 kronor och 

bedömningen är att samma timavgift bör gälla för tillsyn enligt den 

nya lagen tobaksfria nikotinprodukter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Kungsörs kommun 
Akten  
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§ 96 KS 331/2022-006 

Sammanträdesplan 2023 samt information om 
utbildning i december 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2023 godkänns. 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kom-

munstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. 

Kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka och totalt sju 

gånger under året. 

Ledningsdialoger och budgetberedningar finns inlagda i planen 

liksom beredningstisdagar med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

28-29 mars kombineras kommunstyrelsens sammanträde med 

utbildning/information. 

Den 15 december 2022 kommer nyvalda kommunfullmäktige att 

inbjudas till utbildning kl 15.00 i fullmäktigesalen, Rådhuset. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Akten  
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§ 97 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade motioner 2022 

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 20 oktober finns en motion som inte beretts färdigt 

inom ett år efter att den väckts. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 98 KS 65/2022-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2022 

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 un-

derrättas 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 20 oktober finns det ett medborgarförslag som inte har 

beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för besvarande. 

Svaren meddelas kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 99 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tommy Andersson (SD) beviljas entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen 

Sammanfattning 

Tommy Andersson (SD) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Tommy Andersson (SD) 
Akten  
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§ 100 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Annelie Persson (M) beviljas entledigande från uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen 

Sammanfattning 

Annelie Persson (M) begär entledigande från uppdraget som leda-

mot i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Annelie Persson (M) 
Akten  
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§ 101 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 medborgarförs-

lag; Bygga en skateboard-

park i Arboga. 

78/2021 2022-09-27 Upp Kommun-

styrelsen 

Svar på medborgarförs-

lag; Bygga en skatepark/ 

skateboardbana i den 

norra delen av Arboga. 

329/2021 2022-09-27 Upp Kommun-

styrelsen 

Svar på medborgarför-

slag; Bygga en skatepark i 

Arboga. 

343/2021 2022-09-27 Upp Kommun-

styrelsen 

Svar på medborgarför-

slag; Önskemål om en 

skatepark 

344/2021 2022-09-27 Upp Kommun-

styrelsen 

Svar på medborgarför-

slag; Uppförande av trix-

park i betong för kick-

bikes, skateboard, cyklar 

och rullskridskor på 

Ladubacksgärdet. 

364/2021 2022-09-27 Upp Kommun-

styrelsen 

Granskning av delårsrap-

port 2002, Räddnings-

tjänsten Mälardalen. 

370/2022 2022-10-07 In Revisorer för 

Räddnings-

tjänsten 

Mälardalen 
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Granskning av god 

ekonomisk hushållning 

2022, Räddningstjänsten 

Mälardalen. 

370/2022 2022-10-07 In Revisorer för 

Räddnings-

tjänsten 

Mälardalen 

Utlåtande avseende del-

årsrapport 2022, Rädd-

ningstjänsten Mälardalen 

370/2022 2022-10-07 In Revisorer för 

Räddnings-

tjänsten 

Mälardalen 

Granskning av tillgäng-

lighet och service, Västra 

Mälardalens Myndighets-

förbund 

374/2022 2022-10-10 In KPMG AB 

Granskning av delårs-

rapport 2022 samt 

revisorernas bedömning, 

Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

373/2022 2022-10-10 In KPMG AB 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 102 KS 26/2022-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ulf Johansson (SD) beviljas entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen 

Sammanfattning 

Ulf Johansson (SD) begär entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Ulf Johansson (SD) 
Akten 


