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§ 36  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Gustav 

Isaksson (M) 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden - Gulgun Eminbeili (S) 

 Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Gulgun 

Eminbeili (S) 

 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Helene 

Molander (S) 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ledamot i fritids- och 

kulturnämnden - Charlotte Ahlgren (MP) 

 Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden efter 

Charlotte Ahlgren (MP) 

 Motion om en levande stadskärna i Arboga 

 Motion om kameraövervakning  
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§ 37 KS 172/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag om att göra Arboga till 
en gång- och cykelstad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Rebecka Marklund har kommit in med ett medborgarförslag den  

3 april 2019 om att göra Arboga till en gång- och cykelstad. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 38 KS 27/2017-101 

Svar på medborgarförslag om att tillåta biltrafik på och 
runt Nygatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att frågan om biltrafik på 

Nygatan hanteras inom det uppdrag som kommunchefen har 

fått i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 att utveckla 

Arbogas stadskärna. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) bifallsyrkande till medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Krister Larsson med flera har kommit in med ett medborgarförslag 

den 30 januari 2017 om att återigen tillåta biltrafik på och runt 

Nygatan. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 § 7 att 

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 1 november 2017 § 108 

och hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2005 § 3 

att Nygatan ska vara gågata mellan Kapellgatan och Baptistkyrkan. 

Frågan om öppnande av Nygatan för biltrafik har sedan dess prövats 

flera gånger. 

På en gågata är det tillåtet att framföra fordon om det behövs för: 

 Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande 

 Transporter av gods eller boende 

 Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande 

 Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer 

Fordon får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till 

gående. För att stärka stadskärnan behövs tillgänglighet, högre 

utbud och starkare samordning mellan kommun, fastighetsägare och 

handlare. 

Tekniska nämnden beslutade att återlämna ärendet till 

kommunfullmäktige med förslag att frågan ska hanteras inom ramen 
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för kommunchefens uppdrag i strategisk och ekonomisk plan 2018-

2020 att utveckla Arbogas stadskärna. 

Uppdraget i strategisk och ekonomisk plan är att initiera ett 

samarbete med andra aktörer i kommunen för att utveckla Arbogas 

stadskärna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 

februari 2018 § 25 att avsätta 100 000 kronor till projektet och det har 

tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Frågan om biltrafik 

på Nygatan får hanteras inom det uppdraget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget besvaras med att frågan om biltrafik på 

Nygatan hanteras inom det uppdrag som kommunchefen har 

fått i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 att utveckla 

Arbogas stadskärna. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till 

beslut samt tillägg med att det vid stadskärnans utformande läggs 

stor vikt kring företag i centrum och centrumförening. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Martin Nyqvists (SD) bifallsyrkande till medborgarförslaget finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

Vid ställd proposition på Richard Fallqvists (L) tilläggsyrkande 

finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avslå 

detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 39 KS 446/2018-101 

Svar på motion om att sänka ersättningen för heltids- 
och deltidsengagerade gruppföreträdare och råd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges 

beslut den 13 september 2018, § 92, om arvodesbestämmelser 

för förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar till förmån för Tony Pehrssons (SD) 

och Martin Nyqvists (SD) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) och Tony Pehrsson (SD) har kommit in med en 

motion om att sänka ersättningen för heltids- och deltidsengagerade 

gruppföreträdare och råd. Motionärerna menar att kommunen har 

en svag ekonomi med accelererande underskott och att hel- och 

deltidsengagerade politiker kan spara på sina kostnader. 

Motionärerna vill i första hand sänka beräkningen av årsarvodet till 

att utgå från 75 % istället för 90 % av årsarvodet till riksdagsledamot 

under mandatperioden 2019-2022. I andra hand vill motionärerna 

göra denna sänkning för 2019 och 2020 med förhoppning om att 

kommunens ekonomi till dess har förbättrats. Kontroll av det 

ekonomiska läget ska ske hösten 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2018, § 21, att 

sammankalla ett förtroendemannaråd med en representant från varje 

parti. Förtroendemannarådets uppdrag var bland annat att 

genomföra en översyn av arvodesbestämmelser för mandatperioden 

2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa de reviderade 

arvodesbestämmelserna vid sitt sammanträde den 13 september, 

§ 92, för att gälla mandatperioden 2019-2022. Mot bakgrund av detta 

föreslås att motionen avslås. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges 

beslut den 13 september 2018, § 92, om arvodesbestämmelser 

för förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar avslag på motionen och bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Tony Pehrsson (SD) och Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till 

motionen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till att avslå 

motionen mot Tony Pehrssons (SD) och Martin Nyqvists (SD) 

bifallsyrkande till motionen finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar ja. Den som 

bifaller Tony Pehrssons (SD) och Martin Nyqvists (SD) 

bifallsyrkande till motionen röstar nej. 

Ja-röster avger: Anders Röhfors (M), Jonna Lindman (M), Håkan 

Tomasson (M), Maritha Pettersson (M), Gustav Isaksson (M), Eva 

Dahlén (M), Tommy Karlsson (M), Mikael Söderlund (M), Harmen 

Rebel (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Britt 

Lundberg (KD), Kjell Wendin (KD), Andreas Silversten (S), Joakim 

Rönnberg (S), Klara Sparv (S), Sara Axelsson (S), Kjell Cladin (S), 

Lena Träff (S), Bo Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Razmus 

Schagerström (S), Mikael Hedberg (S), Ove Janse (S), Björn von 

Walden (S), Karl-Bertil Eklund (S), Mikael von Melsted (MP), 

Ingemar Johansson (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist 

(L), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Karin Cladin 

(S), Carl-Erik Almskoug (OPA) och Mats Öhgren (M). 
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Nej-röster avger: Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan 

Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD), Leif Gustafsson (SD), 

Anders Johansson (SD). 

Utfallet är 35 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar 

därmed bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionärerna 
Akten  
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§ 40 KS 56/2019-042 

Årsredovisning för Arboga kommun 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

2. Resultatet för år 2018, enligt balanskravsavstämningen, 

4 300 000 kronor, kan komma att användas för framtida 

oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som 

leder till underskott. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige av årets verksamhet och ekonomi. 

Av bifogad årsredovisning framgår att årets resultat uppgick till 6 

600 000 kronor för år 2018. Det är en avvikelse jämfört med budget, 

8 000 000 kronor, med minus 1 400 000 kronor. Styrelsen och 

nämnderna redovisar ett överskridande jämfört med budget på totalt 

28 700 000 kronor medan finansiering av kommunens verksamhet 

redovisar ett överskott jämfört med budget på 27 300 000 kronor. Vid 

avstämning mot balanskravet uppgår balanskravsresultatet till 4 300 

000 kronor då reducering skett med 2 300 000 kronor för reavinster 

vid fastighetsförsäljning. 

I samband med bokslutet för år 2006 beslutade kommunfullmäktige 

att ”årets överskott kan komma att användas för framtida oväntade 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till 

underskott”. Kommunfullmäktige fattade samma beslut i samband 

med 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 samt 2017 års bokslut. I 

boksluten för åren 2007 och 2009 beslutades att inte återställa det 

negativa resultatet vid avstämning mot balanskravet utan 

hänvisning görs till beslut i bokslut för år 2006 och år 2008. Med 

justering av realisationsvinster kan resultatutvecklingen 

sammanställas enligt följande för åren 2006-2017: 

År 2006                15 300 000 kronor 

År 2007                 -1 700 000 kronor 

År 2008                  2 100 000 kronor 

År 2009                -1 000 000 kronor 
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År 2010                16 400 000 kronor 

År 2011                  4 100 000 kronor 

År 2012                27 900 000 kronor 

År 2013                13 800 000 kronor 

År 2014                16 800 000 kronor 

År 2015                22 900 000 kronor 

År 2016                44 900 000 kronor 

År 2017                16 600 000 kronor 

Totalt                 178 100 000 kronor  

Det är socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som 

redovisar underskott jämfört med budget. Överskottet inom 

finansiering, 27 300 000 kronor, beror främst på utdelningar och 

överskott för bland annat lokalpott. Det är socialnämnden som 

redovisar underskott jämfört med budget på 33 900 000 kronor eller 

11,2 procent. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott 

jämfört med budget på 5 000 000 kronor motsvarande 1,5 procent. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott 

jämfört med budget på 5 000 000 kronor eller 7,2 procent. Tekniska 

nämndens redovisade överskott uppgår till 5 100 000 kronor varav 

cirka 700 000 kronor är avvikelsen för den ordinarie verksamheten. 

Resterande avser exploateringsresultat samt realisationsvinster. 

Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott jämfört med 

budget på 200 000 kronor. 

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämndernas 

avvikelser kommenteras närmare under verksamhetsredovisningen i 

årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2018 att kommunens 

årsredovisning för år 2018 godkänns. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

2. Resultatet för år 2018, enligt balanskravsavstämningen, 

4 300 000 kronor, kan komma att användas för framtida 
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oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som 

leder till underskott. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar med stöd av Martin Nyqvist (SD), 

Marianne Samuelsson (L) och Carl-Erik Almskoug (OPA) bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 41 KS 56/2019-042 

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Arboga kommun 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämnden 

för bristande måluppfyllelse, styrning och intern kontroll av 

ekonomin. 

3. Styrelsen och nämnderna samt kommunens förtroendevalda i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Revisorerna har kommit in med revisionsberättelse för år 2018. Av 

revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat den 

verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder (inklusive 

gemensamma nämnder) och genom utsedda lekmannarevisorer den 

verksamhet som bedrivs i kommunens företag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen, med undantag för 

kommunens val att redovisa pensionerna enligt fullfondsmodellen, 

ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Socialnämndens uppvisar ett underskott om 33,9 miljoner kronor för 

2018 och revisorerna bedömer att nämnden inte har haft 

tillfredsställande kontroll på ekonomin under 2018 och att nämnden 

inte har agerat på ett tillfredsställande sätt när de ekonomiska 

prognoserna pekat på ett betydande ekonomiskt underskott. 
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Revisorerna riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande 

måluppfyllelse, styrning och intern kontroll av ekonomin. 

Revisorernas bedömning är sammantaget (med ovanstående 

undantag för socialnämnden) 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 

rättvisande. 

Revisorerna bedömer (med ovanstående undantag för 

socialnämnden) att styrelsens och nämndernas interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt 

årsredovisningen endast delvis är förenligt med de finansiella mål 

och 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 kommunens årsredovisning för år 

2018 godkänns. 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att 

revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet och anmärkning för 

styrelsen och nämnderna ska beredas av kommunfullmäktiges 

presidium.  

Beredningen omfattar bland annat att inhämta förklaring över 

anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt om en av 

revisorerna riktad anmärkning också ska framställas från 

fullmäktiges sida, med förslag till motivering.  

Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat förklaring från 

socialnämnden som 2019-04-17 § 61 redogör för vidtagna åtgärder 

2019 där nämnden har beslutat att i intern kontrollplanen ta med 

kontrollmoment gällande uppföljning av ekonomin. 



  
PROTOKOLL 17 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vidare har den ekonomiska rapporten som redovisas för 

socialnämnden utvecklats med tydliga kommentarer runt 

avvikelserna utifrån socialnämndens önskemål om en tydligare 

redovisning av avvikelserna.  

Inom vård- och omsorg har uppföljningsmallar tagits fram för att 

stödja enhetscheferna i ekonomiuppföljningen. 

Socialnämnden beslutade även ge förvaltningen i uppdrag att 

genomlysa kostnadsbilden i förhållande till budget samt föreslagna 

åtgärder. 

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att av revisorerna riktad 

anmärkning mot socialnämnden för bristande måluppfyllelse, 

styrning och intern kontroll av ekonomin också ska framställas från 

fullmäktiges sida. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna och KPMG 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 42 KS 94/2019-042 

Årsredovisning 2018 Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har kommit in 

med revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 



  
PROTOKOLL 19 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 43 KS 147/2019-042 

Årsredovisning 2018 Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har kommit in 

med revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 



  
PROTOKOLL 21 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 44 KS 49/2018-041 

Nämndernas måldokument och budget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål och budget 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29, i samband med beslut om 

Strategisk och ekonomisk plan för åren 2019-2021, att ”styrelsen och 

nämnderna ska till kommunfullmäktige i april månad 2019 anmäla 

måldokument och budget för år 2019”. Ett sammantaget dokument 

för styrelsens och nämndernas samtliga mål har upprättats. 

I ärendet återfinns även respektive styrelsens och nämndernas mål- 

och budgetdokument för åren 2019-2021. 

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



  
PROTOKOLL 23 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 45 KS 95/2019-042 

Kompletteringsbudget för Arboga kommun 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudgeten för 

år 2019 innebärande tilläggsanslag för investeringar på 

72 466 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens 

egna kapital. 

Sammanfattning 

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade 

investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av 

investeringar. 

Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge 

nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär 

att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i 

de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. 

I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020, står att 

”kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte 

hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret”. 

Totalt uppgick de budgeterade nettoinvesteringarna, inklusive 

kompletteringsbudget, år 2018 till 132 800 000 kronor. Utfallet år 2018 

uppgick netto till 44 300 000 kronor. Det innebär att kvarstående 

investeringsbudget uppgår till 88 500 000 kronor år 2018. 

Förklaringar till att budgeten inte använts fullt ut år 2018 är bland 

annat att ombyggnationen av Herrgårdsbron inte genomförts. 

Styrelsens och nämndernas önskemål om överföring av 

investeringsanslag från år 2018 till år 2019 uppgår till 72 500 000 

kronor, varav kommunstyrelsen, teknisk förvaltning, som ansvarar 

för de största investeringarna i kommunen, önskar överföra 

68 300 000 kronor. 

I ärendet redovisas styrelsens och nämndernas önskemål om 

kompletteringsbudget för år 2019. Den av kommunfullmäktige 



  
PROTOKOLL 24 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

beslutade investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 60 000 000 

kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till 13 700 000 

kronor och för exploatering till 8 500 000 kronor. För 

skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 27 800 000 kronor. 

Totalt kommer budgeten för år 2019 att uppgå till 132 400 000 kronor 

om kompletteringsbudget beslutas med 72 500 000 kronor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudgeten för 

år 2019 innebärande tilläggsanslag för investeringar på 

72 466 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens 

egna kapital. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 KS 461/2018-106 

Yttrande på förslag till Avfallsplan 2020-2030 och 
Renhållningsföreskrifter från VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Upprättat förslag till yttrande godkänns som Arboga 

kommuns svar på VafabMiljö kommunalförbunds förslag till 

avfallsplan 2020-2030. 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. 

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. VafabMiljö 

ansvarar för att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter men i enlighet 

med Miljöbalken och Förbundsordningen är det kommunfullmäktige 

i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning. 

VafabMiljö Kommunalförbund har upprättat förslag till Avfallsplan 

2020-2030 samt föreskrifter för avfallshantering för samtliga 

medlemskommuner i förbundet. VafabMiljö Kommunalförbund 

föreslår kommunstyrelsen besluta om utställning av handlingarna i 

minst fyra veckor under tidsperioden januari - april 2019.  

Underlaget redovisades för Arboga kommun vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 15 januari 2019 då synpunkter framfördes till 

VafabMiljö Kommunalförbund. Arboga kommun har sammanställt 

synpunkterna inför VafabMiljös vidare bearbetning av underlaget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upprättat förslag till yttrande godkänns som Arboga 

kommuns svar på VafabMiljö kommunalförbunds förslag till 

avfallsplan 2020-2030. 



  
PROTOKOLL 26 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 KS 169/2019-003 

Sammanslagning av Handikapprådet och 
Trafiksäkerhetsrådet till ett tillgänglighetsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet slås samman till ett 

Tillgänglighetsråd. 

2. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare till 

Tillgänglighetsrådet. Varav en utses till ordförande och en 

utses till vice ordförande.  

3. Barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden 

och socialnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare 

till Tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2018, § 131, rådens 

omfattning och sammansättning inför mandatperioden 2019-2022. 

Ansvarig nämnd för Trafiksäkerhetsrådet ändrades från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen. Valen av ledamöter och ersättare 

görs av respektive nämnd och rapporteras till den nämnd som 

ansvarar för rådet.  

Handikapprådet fungerar som en referens- och remissinstans vad 

gäller planerade förändringar i den kommunala verksamheten som 

har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning. 

Trafiksäkerhetsrådet har som uppgift att verka för en god 

trafiksäkerhet i Arboga kommun och liksom Handikapprådet 

fungera som en referens- och remissinstans för planerade 

förändringar inom den kommunala verksamheten.  

Handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet föreslås att tillsammans 

bilda ett Tillgänglighetsråd. Tillgänglighetsarbete består av insatser 

som syftar till att främja tillgänglighet och trafiksäkerhet i den 

offentliga miljön och inom kommunens verksamheter. Ett 

framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet är beroende av 

samverkan mellan olika aktörer.  



  
PROTOKOLL 28 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Antal förtroendevalda föreslås vara två ledamöter och två ersättare 

från kommunstyrelsen. Varav en utses till ordförande. Barn- och 

utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

utser vardera en ledamot och en ersättare till Tillgänglighetsrådet. 

Myndigheter, föreningar och organisationer bjuds in och respektive 

myndighet, förening och organisation utser därefter en representant 

och en ersättare i rådet. 

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



  
PROTOKOLL 29 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 KS 90/2019-109 

Återrapporteringen av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2018 eller tidigare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat och som kvarstår, läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och 

som ännu inte avrapporterats. Detta förfarande ger 

kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur de uppdrag som 

lämnats genomförs eller om behov finns att genom en dialog med 

utförarna förtydliga eller förändra uppdragen. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 6 februari 

2019 § 12 och redovisar tre uppdrag som kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2019 § 35 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 28 februari 2019 

§ 14 och redovisar två uppdrag som kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag som kvarstår redovisas i skrivelse 

daterad den 13 mars 2019. Ett uppdrag kvarstår. 

Från tidigare tekniska nämnden kvarstår åtta uppdrag som redovisas 

i skrivelse daterad 14 mars 2019. 

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



  
PROTOKOLL 30 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

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 denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 april finns det fem medborgarförslag som inte 

beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

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 25 april 2019 finns det en motion som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 KS 4/2019-102 

Undantag för revisor att granska fritids- och 
kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Conny Pettersson (M) väljs om som revisor men med 

undantag för fritids- och kulturnämnden. 

Sammanfattning 

Revisorerna har kommit in med en skrivelse den 25 mars 2019 om att 

Conny Pettersson (M) bör väljas om som revisor och då med 

undantag för fritids- och kulturnämnden där han har en nära 

anhörig som ledamot. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Revisorerna och KPMG 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 52 KS 4/2019-102 

Nominering av revisor till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund från Kungsörs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund för 

perioden 2019-01-01 - 2022-12-31 väljs Håkan Sundström (M). 

Sammanfattning 

Kungsörs kommuns kommunstyrelse har kommit in med beslut från 

sitt sammanträde den 17 december 2018 § 228 att nominera Håkan 

Sundström (M) som revisor i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31. Enligt 

förbundsordningen utser kommunfullmäktige i Arboga revisorer till 

förbundet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna och KPMG 
Kungsörs kommun 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 34 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och socialnämnden - Anette 
Gunnarsson Nordin (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Anette Gunnarsson Nordin (M) har kommit in med en begäran den 4 

april 2019 om entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och i socialnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 54 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i socialnämnden 
efter Anette Gunnarsson Nordin (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i socialnämnden utses Gustav Isaksson (M). 

Sammanfattning 

Gustav Isaksson (M) är föreslagen som ledamot i socialnämnden 

efter Anette Gunnarsson Nordin (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Gustav 
Isaksson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i socialnämnden utses Jens Lundström (M). 

Sammanfattning 

Gustav Isaksson (M) blev den 25 april 2019 § 54 vald till ledamot i 

stället för ersättare i socialnämnden. Jens Lundström (M) är 

föreslagen som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 KS 37/2019-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-04-25 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsens beslut 2019-03-25. Karl-Bertil Eklund (S) är ny 

ledamot i kommunfullmäktige efter Joakim Sparv (S) och Helene 

Molander (S) ny ersättare. Anders Johansson (SD) är ny ledamot efter 

Katariina Sartesuo Sahlqvist (SD). KS 4/2019-102. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-03 § 80 Svar på 

uppföljning av revisionsprojekt. KS 291/2018-007. 

Trafikverkets svar 2019-04-11 på överlämnat medborgarförslag om 

bullerplank runt tunneln vid Gjutarevägen. Trafikverket åtgärdar 

inte utomhusbuller och ett bullerplank skulle påverka tryggheten 

negativt. De boende hänvisas att göra separat anmälan om de störs 

av inomhusbuller. KS 74/2019-101. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09 § 56 Redovisning av det interna 

kontrollarbetet år 2018. KS 352/2017-003. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09 § 57 Bedömning av hel- och 

hälftenägda bolags verksamhet. KS 186/2018-107. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09 § 59 Analysrapport 2018. KS 

56/2018-042. 

Revisorernas granskning av kvalitet i äldreomsorgen samt 

socialnämndens svar 2019-03-20 § 53. KS 39/2019-007. 

   



  
PROTOKOLL 38 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 57 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden - Gulgun Eminbeili (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Gulgun Eminbeili (S) har kommit in med en begäran den 23 april 

2018 om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 58 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Gulgun 
Eminbeili (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i socialnämnden utses Helene Molander (S). 

Sammanfattning 

Helene Molander (S) är föreslagen som ledamot i socialnämnden 

efter Gulgun Eminbeili (S). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Helene 
Molander (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i socialnämnden utses Pia Östlund (S). 

Sammanfattning 

Helene Molander (S) blev den 25 april 2019 § 58 vald till ledamot 

istället för ersättare i socialnämnden. Pia Östlund (S) är föreslagen 

som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 60 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i fritids- och 
kulturnämnden - Charlotte Ahlgren (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Charlotte Ahlgren (MP) har kommit in med en begäran den 25 april 

2019 om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ledamot i fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Länsstyrelsen 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 61 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden 
efter Charlotte Ahlgren (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden 

bordläggs. 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden efter Charlotte 

Ahlgren (MP) föreslås bordläggas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 43 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 62 KS 209/2019-101 

Motion om en levande stadskärna  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Stefan Gunnarsson (SD) har kommit in med en motion om en 

levande stadskärna. Motionären menar att valet står mellan en 

fortsatt tynande stadskärna eller en företagsvänlig 

kommun. Därför yrkar motionären att Nygatan inte längre ska vara 

gågata och att biltrafik ska tillåtas på Nygatan och Kapellbron. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 44 (44) 
Sammanträdesdatum  

2019-04-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 63 KS 218/2019-101 

Motion om kameraövervakning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en motion om 

kameraövervakning i Arboga. Motionären menar att problem med 

brottslighet, skadegörelse och en ökad känsla av otrygghet gör att 

det är hög tid att ta sig an frågan om kameraövervakning.  

Motionären föreslår därför 

 att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa kameraövervakning på långtidsparkeringen vid 

tågstationen och 

 att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa kamerabevakning på andra utsatta platser. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


