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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen, kl 18:15–19:00

Ledamöter

Dan Avdic Karlsson (V) Ordförande, Anders Röhfors (M), Jonna Lindman
(M), Håkan Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M),
Mats Öhgren (M), Tommy Karlsson (M), Mikael Söderlund (M), Harmen
Rebel (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Jonas
Stenzelius (KD), Kjell Wendin (KD), Andreas Silversten (S), Joakim
Rönnberg (S), Klara Sparv (S), Sara Axelsson (S), Ola Eriksson (S), Lena
Träff (S), Bo Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Razmus Schagerström
(S), Karin Cladin (S), Joakim Sparv (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell
Persson (S), Gulgun Eminbeili (S), Mikael von Melsted (MP), Anders
Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Carl-Erik
Almskoug (OPA), Inga-Lill Frössman (V), Tony Pehrsson (SD), Martin
Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Katariina Sartesuo Sahlqvist (SD),
Tommy Andersson (SD), Leif Gustafsson (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Marie Bäck (M)

Övriga

Maritha Pettersson (M), Tina Viitala Joelsson (M), Karl-Erik Magnusson
(C), Karl-Bertil Eklund (S), Mikael Hedberg (S), Rodrigo Melara (V),
Anders Johansson (SD), Sune Gustavsson (OPA), Andreas Rosén (OPA),
Ylva Petersson kanslichef, Annica Andersson kommundirektör, Jessica
Hänninen kommunsekreterare

Utses att justera

Anders Röhfors och Andreas Silversten med Jonna Lindman och Joakim
Rönnberg som ersättare

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2018-10-31

Sekreterare

Paragrafer

104–123

Jessica Hänninen
Ordförande

Dan Avdic Karlsson
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Anders Röhfors

Andreas Silversten
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§ 104

Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar
Tillägg:
Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
socialnämnden har rätt att ändra ett beslut som är taget av
kommunfullmäktige gällande julklappspeng
Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
kommunstyrelsen kan besluta om att utöka antalet
arvoderade ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
förtroendemannarådets möten samt varför
kommunstyrelsens arbetsutskott utökas med två ledamöter
Motion om att Götlunda sockenförening får tillbaka sin
samlingssal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

KS 39/2018-102

Val av kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ordförande utses Mats Öhgren (M).
2. Till 1:e vice ordförande utses Carl-Erik Almskoug (OPA).
3. Till 2:e vice ordförande utses Karin Cladin (S).
Sammanfattning

Majoriteten föreslår Mats Öhgren (M) som ordförande och Carl-Erik
Almskoug (OPA) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna föreslår Karin Cladin (S) som 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige.
__________
Skickas till:
Berörda
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 106

KS 39/2018-102

Val av kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut

1. Följande ledamöter och ersättare utses till
kommunfullmäktiges valberedning fram till 14 oktober 2022:
Ledamöter
Dan Avdic Karlsson (V)
Jonna Lindman (M)
Hans Ivarsson (C)
Richard Fallqvist (L)
Joakim Rönnberg (S)
Kerstin Rosenkvist (S)
Martin Nyqvist (SD)

Ersättare
Håkan Tomasson (M)
Mikael von Melsted (MP)
Jonas Stenzelius (KD)
Sune Gustavsson (OPA)
Lena Träff (S)
Anna-Lena Rehnman (S)
Tony Pehrsson (SD)

2. Till ordförande i valberedningen för samma tid utses Dan
Avdic Karlsson (V) och till vice ordförande utses Jonna
Lindman (M).
Sammanfattning

Valberedningen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestå
av sju ledamöter och lika många ersättare. Valberedningen väljs på
det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige för
mandatperioden fram till den 14 oktober 2022.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en
ordförande och en vice ordförande för perioden.
__________
Skickas till:
Berörda
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 107

KS 39/2018-102

Anmälan av gruppledare
Kommunfullmäktiges beslut

1. Tackar för informationen.
Sammanfattning

Partierna ombeds muntligen anmäla på kommunfullmäktiges första
sammanträde den 25 oktober vilka gruppledare som utsetts. 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 2018. Partierna ska själva
anmäla gruppledare samt fördelning av arvode till lönekontoret.
Följande gruppledare anmäls vid sammanträdet:
Jonna Lindman (M)
Richard Fallqvist (L)
Anders Cargerman (L)
Hans Ivarsson (C)
Marie-Louise Söderström (C)
Jonas Stenzelius (KD)
Dan Avdic Karlsson (V)
Inga-Lill Frössman (V)
Mikael von Melsted (MP
Charlotte Ahlgren (MP)
Carl-Erik Almskoug (OPA)
Sune Gustavsson (OPA)
Lena Träff (S)
Karin Cladin (S)
Martin Nyqvist (SD)
Tony Perhsson (SD)
__________
Skickas till: Lönekontoret, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 108

KS 39/2018-102

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ledamöter utses Karl-Bertil Eklund (S) och Ingemar
Johansson (L).
2. Till ersättare utses Mikael Hedberg (S) och Mikael von
Melsted (MP).
Sammanfattning

Enligt Kommunallagen kap 6 § 7 gäller att en förbundsmedlem får
till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast
den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige.
Bert Elisson (S) och Owe Nyberg (L) är valda till ledamöter och Sven
Nilsson (MP) till ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
för mandatperioden 2014-2018 men finns inte med i det nyvalda
kommunfullmäktige och är därmed inte längre valbara.
Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund bör göras till och med den 31 december 2018.
Karl-Bertil Eklund (S) är föreslagen som ledamot istället för ersättare
och Mikael Hedberg (S) är föreslagen som ny ersättare. Ingemar
Johansson (L) är föreslagen som ledamot och Mikael von Melsted
(MP) som ersättare.
__________
Skickas till:
Berörda
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 109

KS 39/2018-102

Fyllnadsval av ledamot till VafabMiljö
Kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ledamot i VafabMiljö Kommunalförbund utses Mikael
Söderlund (M).
Sammanfattning

Enligt Kommunallagen kap 6 § 7 gäller att en förbundsmedlem får
till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast
den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige.
Elisabeth Bertö (M) är vald till ledamot i VafabMiljö
Kommunalförbund för mandatperioden 2014-2018 men finns inte
med i det nyvalda kommunfullmäktige och är därmed inte längre
valbar.
Fyllnadsval av ledamot till VafabMiljö Kommunalförbund bör göras
till och med den 31 december 2018.
Mikael Söderlund (M) är föreslagen som ledamot i VafabMiljö
Kommunalförbund.
__________
Skickas till:
Berörda
VafabMiljö Kommunalförbund
Kommunkansliet
Lönekontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 110

KS 39/2018-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Ronja Eriksson (V)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Begärt entledigande beviljas.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Ronja Eriksson (V) har kommit in med en begäran den 5 oktober
2018 om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
__________
Skickas till:
Berörda
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 111

KS 39/2018-102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Yvonne Viitanen (S)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Begärt entledigande beviljas.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Yvonne Viitanen (S) har kommit in med en begäran den 17 oktober
2018 om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
__________
Skickas till:
Berörda
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Kommunkansliet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 112

KS 321/2018-101

Anmälan av medborgarförslag om en skateboardpark
av betong i Arboga
Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och
kulturnämnden för beslut.
Sammanfattning

Jimmy Berglind har kommit in med ett medborgarförslag den
7 september 2018 om en skateboardpark i betong.
Bifogat medborgarförslaget finns även en namnlista med 153
underskrifter.
__________
Skickas till:
Förslagsställaren
Fritids- och kulturnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 113

KS 295/2018-042

Delårsrapport 2018-08-31 och ekonomisk prognos 2 för
år 2018 samt revisorernas granskning
Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapporten godkänns.
Sammanfattning

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för Arboga kommun
avseende perioden 2018-01-01 – 2018-08-31.
Resultatet för de första åtta månaderna 2018 uppgår till 3,4 miljoner
kronor. Prognosen för år 2018 visar på ett resultat uppgående till
4 miljoner kronor, vilket är ett underskott jämfört med budget, 8,1
miljoner kronor, på 4,1 miljoner kronor.
Nämnderna prognostiserar ett underskott jämfört med budget
uppgående till 22,1 miljoner kronor. Avräknat prognosen för
realisationsvinster uppgår prognosen för ordinarie verksamhet till
minus 23,9 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden
prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt överförmyndarverksamheten prognosticerar
ett överskott jämfört med budget på 1,0 miljon kronor. Tekniska
nämndes prognos uppgår till ett överskott på 1,8 miljoner kronor
vilket helt beror på fastighetsförsäljningar. Socialnämndens prognos
uppgår till ett underskott jämfört med budget på 24,9 miljoner
kronor. Det är främst placeringar som beräknas ge ett underskott.
Finansieringen av kommunens verksamhet bedöms ge ett överskott
på 18 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror främst på en
utdelning från Mälarenergi Elnät AB på 10,2 miljoner kronor.
Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår till 4,0 miljoner
kronor enligt prognosen för år 2018. Investeringsutfallet till och med
augusti månad 2018 uppgår till 21,5 miljoner kronor jämfört med
budget uppgående till 120,5 miljoner kronor. Prognosen för
investeringsutfallet för år 2018 uppgår till 72,2 miljoner kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

Revisorerna har kommit in med en bedömning av delårsrapporten
inför dagens sammanträde. Revisorerna bedömer att resultatet i
delårsrapporten endast delvis är förenligt med det finansiella mål
fullmäktige har beslutat om. Revisorerna kan inte bedöma
måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen då endast
11 av 23 verksamhetsmått är avstämda i delårsrapporten.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Delårsrapporten godkänns.
Yrkande

Anders Röhfors (M) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 114

KS 272/2018-001

Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut

1. Antalet ledamöter i styrelsen och nämnder föreslås vara
oförändrat.
2. Tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2019.
3. Följande ändring inarbetas i reglemente för styrelsen och
nämnderna under punkten 2.9.18 om Utskott § 44: ”Inom
kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet
ska bestå av 5 ledamöter och 5 personlig ersättare. Antalet
ledamöter och personliga ersättare beslutas och väljs av
kommunstyrelsen”.
4. De delar som rör tekniska nämndens ordförande i
arvodesbestämmelserna stryks.
5. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i övrigt se
över reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna med
anledning av att tekniska nämnden upphör.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2018, § 21 att sammankalla 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 2019-2022.
De representanter som utsågs var Jonna Lindman (M), Dan Karlsson
(V), Marianne Samuelsson (L), Carl-Erik Almskoug (OPA), Lena
Träff (S), Hans Ivarsson (C), Mikael von Melsted (MP) och Tony
Pehrsson (SD).
Enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen/nämnderna består
styrelsen/nämnderna av det antal ledamöter och ersättare som
fullmäktige bestämmer. För innevarande mandatperiod innebär
detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämndsorganisation

Ledamöter Ersättare

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden

13
13
11
13
13
5

7
7
6
7
7
5

Rådet har träffats vid två tillfällen under våren och tre alternativ har
diskuterats.





Minska kommunstyrelsen och samtliga nämnder utom
valnämnden med två ledamöter och två ersättare.
Minska barn- och utbildningsnämnden och fritids- och
kulturnämnden med två ledamöter och två ersättare.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder oförändrade.
Oförändrat antal ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelseförvaltningen fick den 25 april 2018 av
kommunfullmäktige i § 60 i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar och bolag arbeta vidare med genomförande av
organisationsförändringar utifrån i utredning redovisade förslag,
samt uppdrag inom fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. Även
andra organisationsformer än de redovisade ska övervägas. En
konsekvens- och riskanalys ska ske inför varje förändring som ska
genomföras.
Med hänvisning till uppdraget som pågår, föreslås att tekniska
nämnden upphör från den 1 januari 2019 och därmed ska inga
ledamöter eller ersättare utses för den kommande mandatperioden. I
stället föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott utökas till sju
ledamöter och sju ersättare.
Som en följd av detta så föreslås att samhällsbyggnadsberedningen
upphör. Beredningen inrättades av kommunstyrelsen den 11
september 2012, § 123 för samråd mellan kommunstyrelsen och
ansvarig nämnd för samhällsbyggnadsfrågor.

Justerare
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Antalet ledamöter i styrelsen och nämnder föreslås vara
oförändrat.
2. Tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2019.
Yrkande

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Anders Röhfors (M) yrkar tillägg med att inarbeta följande ändring i
reglemente för styrelsen och nämnderna under punkten 2.9.18 om
Utskott § 44: ”Inom kommunstyrelsen ska finnas ett
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5
personlig ersättare. Antalet ledamöter och personliga ersättare beslutas
och väljs av kommunstyrelsen”. Samt att stryka de delar som rör
tekniska nämndens ordförande i arvodesbestämmelserna.
Anders Röhfors (M) yrkar vidare tillägg med att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i övrigt se över
reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna med anledning av
att tekniska nämnden upphör.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med
Anders Röhfors (M) tilläggsyrkanden finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

KS 102/2018-101

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
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 § 32 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 oktober 2018 finns det tre medborgarförslag
som inte beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

KS 102/2018-101

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
sammanträde den 25 oktober 2018 finns det fyra motioner som inte
beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 117

KS 325/2018-105

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker
även fortsättningsvis med begränsad annons i Magazin 24
under mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning

I den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018 finns
inte längre krav på att annonsering ska ske i ortstidning. Lagtexten
anger endast att sammanträdet ska tillkännages på kommunens
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades så att det i § 9 står
att annonsering om sammanträde med föredragningslista sker på
kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida.
Tidigare annonserades kommunfullmäktiges sammanträden med
fullständig föredragningslista i Arboga Tidning. Inför 2018 tog
kommunfullmäktige beslut om att istället annonsera med en
begränsad annons i Magazin24 under året.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att annonseringen även
fortsättningsvis sker med begränsad annons i Magazin 24.
__________
Skickas till:
Magazin24
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 118

KS 334/2018-006

Sammanträdesplan 2019
Kommunfullmäktiges beslut

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019 godkänns.
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 har
tagits fram.
Kommunfullmäktige infaller i regel var sjätte vecka och totalt sju
gånger under året.
__________
Skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 119

KS 31/2018-009

Meddelanden till kommunfullmäktige 2018-10-25
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Länsstyrelsen Västmanlands län, Protokoll – Slutlig rösträkning och
mandatfördelning. KS 39/2018-102.
Pressmeddelande – P7 fortsätter styra Arboga kommun.
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Omsorgspartiet bildar majoritet. KS
39/2018-102.
SN 2018-05-16 § 72 samt SN 2018-09-26 § 127 Rapport ej verkställda
gynnande biståndsbeslut kvartal 1 och kvartal 2, år 2018. KS
341/2018-754.
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut 2018-09-20 § 99
Delårsrapport 2018 samt revisorernas bedömning av
delårsrapporten. KS 209/2018-042.
Västra Mälardalens Kommunalförbund - Delårsbokslut. KS
366/2018-042.
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör – Delårsrapport augusti 2018. KS 248/2018-042.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 120

KS 382/2018-101

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
socialnämnden har rätt att ändra ett beslut som är
taget av kommunfullmäktige gällande julklappspeng
Kommunfullmäktiges beslut

1. Frågan anses besvarad.
Sammanfattning

Kerstin Rosenkvist (S) har kommit in med en fråga till
kommunfullmäktiges ordförande om socialnämnden har rätt att
ändra ett beslut som är taget av kommunfullmäktige gällande
julklappspeng.
Mats Öhgren (M) besvarar frågan.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 121

KS 383/2018-101

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om
kommunstyrelsen kan besluta om att utöka antalet
arvoderade ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktiges beslut

1. Frågan anses besvarad.
Sammanfattning

Sara Axelsson (S) har kommit in med en fråga till
kommunfullmäktiges ordförande om kommunstyrelsen kan besluta
om att utöka antalet arvoderade ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Mats Öhgren (M) besvarar frågan.
__________
Skickas till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 122

KS 384/2018-101

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
förtroendemannarådets möten samt varför
kommunstyrelsens arbetsutskott utökas med två
ledamöter
Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Sammanfattning

Andreas Silversten (S) har kommit in med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande.
Dels undrar interpellanten vad som kom ut av mötena med
det förtroendemannaråd som bland annat bildades för att diskutera
antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder för kommande
mandatperiod.
Dels önskar interpellanten en förklaring om varför antalet ledamöter
i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås utökas samt vilka utökade
uppgifter arbetsutskottet har fått som motiverar en utökning med två
ledamöter.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Kommunfullmäktige

§ 123

KS 385/2018-101

Motion om att Götlunda sockenförening får tillbaka sin
samlingssal
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson (S) och Kjell Persson (S) har
kommit in med en motion om att Götlunda behöver sin samlingssal.
Motionärerna menar att skolans lokalbehov i Götlunda måste
utredas och förslag på lösningar presenteras där samlingssalen inte
innefattas och att sockenföreningen får tillbaka sin lokal.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (26)

