
  
PROTOKOLL 1 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

  
Utses att justera Mikael Söderlund (M) och Bo Molander (S) med Gustav Isaksson (M) och 

Lena Viborg (S) som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–27 

 Kajsa Landström  
  
Ordförande   

 Mats Öhgren  
  
Justerare  

 Mikael Söderlund                    Bo Molander 
  

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

2023-01-26 Organ Kommunfullmäktige 
 

Anslaget sätts upp 2023-02-02 Anslaget tas ned 2023-02-24 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset, kl 18:15–20:00 
  
Ledamöter Mats Öhgren (M) Ordförande, Marie-Louise Söderström (C) 1:e vice 

ordförande, Karin Cladin (S) 2:e vice ordförande, Jonna Lindman (M), 
Håkan Tomasson (M), Mikael Söderlund (M), Kevin Söderlund (M), 
Gustav Isaksson (M), Martin Nyqvist (SD), Tony Pehrsson (SD),  
Stefan Gunnarsson (SD), Magnus Eriksson (SD), Carina Viding (SD), 
Richard Fallqvist (L), Rahaf Ramdo (KD), Hans Ivarsson (C),  
Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 
Lena Viborg (S), Per Olov Lindqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S),  
Peter Weiderud (S), Åsa Göransson (S), Kjell Persson (S),  
Eva Aldén Luthman (V), Carina Björndahl (MP). 

 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Berit Lång (S), Lars Lindén (S), Sylvia Bergström Sparv (V),  
Ronald Winther (SD). 

  

Övriga Christina Johansson (M), Ann Louise Fallqvist (M), Majd Khedr (M),  
Lars Löfgren (C), Anna Sofia Ivarsson (C), Marianne Samuelsson (L),  
Eddy Nzeyimana (KD), Anna-Lena Rehnman (S), Edison Henriquez (S), 
Kicki Hedström (V), Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP). 
Ylva Petersson kanslichef, Kajsa Landström kommunsekreterare. 
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PROTOKOLL 3 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
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Motion - Gratis broddar till Arbogabor över 65 år .................................................. 38 

Interpellation - Fler föreskoleplatser i Medåker ...................................................... 39 

  



  
PROTOKOLL 4 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

- Kompletteringsval, Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

- Motion - Bredbandsstrategi 

- Motion - Friskvård 

- Motion - Rusta och öppna Sturevallen för allmänheten 

- Motion - Gratis broddar till Arbogabor över 65 år 

- Interpellation - Fler förskoleplatser i Medåker  



  
PROTOKOLL 5 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2 KS 448/2022-101 

Anmälan av medborgarförslag - Gör Arboga centrum 
mer inbjudande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslaget till 

behandling med anledning av att kommunen inte äger eller 

har rådighet över de utpekade fastigheterna. 

Sammanfattning 

Susanne Linde har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om 

en mer gammeldags ”förklädnad” av varuhusen i centrum för att 

göra Arboga mer unikt och inbjudande. Susanne föreslår att 

fasaderna antigen kläds med träpanel eller målas. 

ICA: Fastigheten Kuriren 1, ägs av Sturestadens Fastighets AB. 

WILLYS/Apoteket Hjärtat: Fastigheten Postiljonen 1, ägs av Trophi 

Daily 6 AB. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 KS 452/2022-101 

Anmälan av medborgarförslag - Fixa till skamfläck - 
mer framkomligt med rullator, käpp eller barnvagn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och överläm-

nas till Arboga Kommunalteknik AB för besvarande enligt 

kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Ingemar Bernersson har lämnat in ett medborgarförslag med önske-

mål om att rusta upp och anpassa promenadstig runt Kappa/ 

Djäkneklinten, så att den blir promenadvänlig och framkomlig med 

rullatorer och barnvagnar samt att bänkarna rustas upp. 

Enligt Kommunfullmäktiges Arbetsordning får kommunfullmäktige, 

med anledning av medborgarförslagets karaktär, besluta att om-

vandla ett medborgarförslag till en synpunkt. Medborgarförslaget 

överlämnas då till berörd verksamhet för besvarande enligt kom-

munens synpunktshantering. Förslagsställaren ska underrättas om 

vilken verksamhet synpunkten är överlämnad till. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  



  
PROTOKOLL 7 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 KS 45/2023-101 

Anmälan av medborgarförslag - Byt inte ut Arbogas 
örn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och över-

lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för besvarande 

enligt kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Seppo Wickman har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål 

om att ta tillbaka gamla örnen i stadsvapnet. 

Enligt Kommunfullmäktiges Arbetsordning får kommunfullmäktige, 

med anledning av medborgarförslagets karaktär, besluta att omvan-

dla ett medborgarförslag till en synpunkt. Medborgarförslaget 

överlämnas då till berörd verksamhet för besvarande enligt kom-

munens synpunktshantering. Förslagsställaren ska underrättas om 

vilken verksamhet synpunkten är överlämnad till. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelseförvaltningen/kommunikationsenheten 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 KS 50/2023-101 

Anmälan av medborgarförslag - Behåll Arboga örns 
utseende 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och över-

lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för besvarande 

enligt kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Evelyn Olsen har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om 

att behålla Arbogas örns utseende/logga. 

Enligt Kommunfullmäktiges Arbetsordning får kommunfullmäktige, 

med anledning av medborgarförslagets karaktär, besluta att omvan-

dla ett medborgarförslag till en synpunkt. Medborgarförslaget över-

lämnas då till berörd verksamhet för besvarande enligt kommunens 

synpunktshantering. Förslagsställaren ska underrättas om vilken 

verksamhet synpunkten är överlämnad till. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelseförvaltningen/kommunikationsenheten 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 KS 59/2023-101 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg 
gångväg/cykelväg/trottoar utmed Fabriksgatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Markku Siipola har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål 

om att det byggs en gång/cykelväg/trottoar utmed Fabriksgatan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 10 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 KS 32/2023-101 

Motion - Utveckling av stöd till anhörigvårdare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Marie-Louise Söderström (C) m fl har lämnat in en motion med 

förslag att anhörigstödet utvecklas ytterligare genom att : 

- En tjänst som anhörigkonsulent inrättas. 

- Förutsättningarna för att införa någon form av kommunal, 

ekonomisk ersättning till anhörigvårdare utreds. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 11 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 KS 26/2022-102 

Val till hel- och delägda bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrelseledamöter, ersättare och ombud i hel- och delägda 

bolag från och med bolagsstämma 2023 till och med 

bolagsstämma 2027 utses enligt nedanstående förslag. 

Sammanfattning 

Valberedningens förslag, kompletterat och justerat vid 

kommunfullmäktiges sammanträde: 

Rådhuset i Arboga AB, RIAB 

Styrelseledamöter 
Jonna Lindman (M), ordförande 
Håkan Tomasson (M), vice ordförande 
Martin Nyqvist (SD) 
Tony Pehrsson (SD) 
Andreas Silversten (S) 
Sara Axelsson Gustafsson (S) 
Lena Viborg (S) 
  
Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Stefan Carlsson (S) 

  

Arboga Kommunalteknik AB, AKTAB 

Styrelseledamöter 
Anders Röhfors (M), ordförande 
Anette Nordin Gunnarsson (M) 
Stefan Gunnarsson (SD), vice ordförande 
Anders Cargerman (L) 
Andreas Silversten (S) 
Kerstin Rosenkvist (S) 
Mikael von Melsted (MP) 
  

Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Stefan Carlsson (S) 

  



  
PROTOKOLL 12 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfastigheter i Arboga AB, KFIA 

Styrelseledamöter 
Anders Röhfors (M), ordförande 
Anette Nordin Gunnarsson (M) 
Stefan Gunnarsson (SD), vice ordförande 
Anders Cargerman (L) 
Andreas Silversten (S) 
Kerstin Rosenkvist (S) 
Mikael von Melsted (MP) 
  

Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Stefan Carlsson (S) 

  

Arbogabostäder AB, ABO 

Styrelseledamöter 
Anders Röhfors (M), ordförande 
Anette Nordin Gunnarsson (M) 
Stefan Gunnarsson (SD), vice ordförande 
Anders Cargerman (L) 
Andreas Silversten (S) 
Kerstin Rosenkvist (S) 
Mikael von Melsted (MP) 
  

Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Stefan Carlsson (S) 

  

Arboga Vatten och Avlopp AB, AVAAB 

Styrelseledamöter 
Christina Johansson (M), ordförande 
Tony Pehrsson (SD), vice ordförande 
Mikael Skott (KD) 
Lars Löfgren (C) 
Andreas Silversten (S) 
Ove Janse (S) 
Ingalill Frössman (V) 
  

Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Stefan Carlsson (S) 



  
PROTOKOLL 13 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Sturestadens Fastighets AB med dotterbolag 

Styrelseledamöter 
Mats Öhgren (M), ordförande 
Alexander Knutsson (L), vice ordförande 
Ingrid Noord Silversten (S) 
  
Ersättare 
Gustav Isaksson (M) 
Magnus Eriksson (SD) 
Osman Caparoglu (S) 
  
Röstombud: Marie-Louise Söderström (C) 
Ersättare, ombud: Stefan Carlsson (S) 

  

Mälarenergi Elnät AB 

Styrelseledamot 
Anders Cargerman (L) 
 
Ersättare 
Lars Lindén (S) 
  
Röstombud: Mats Öhgren (M) 
  

Inera AB 

Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Andreas Silversten (S) 

  

Adda AB 

Röstombud: Mats Öhgren (M) 
Ersättare, ombud: Andreas Silversten (S) 
__________ 
 
Skickas till: 
Utsedda förtroendevalda 
Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 



  
PROTOKOLL 14 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfastigheter i Arboga AB 
Arbogabostäder AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Sturestadens Fastighets AB 
Mälarenergi Elnät AB 
Inera AB 
Adda AB 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 KS 367/2021-107 

Val till Västra Mälardalens VA AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till styrelseledamöter, ersättare och ombud i Västra 

Mälardalens VA AB från och med den 1 mars 2023 till och 

med bolagsstämma 2027 utses  

Styrelseledamöter 

Christina Johansson (M)  
Tony Pehrsson (SD) 
Andreas Silversten (S) 
 

Ersättare: Lars Löfgren (C) 

Röstombud: Mats Öhgren (M) 

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB ska tillsamman med Kungsörs Vatten 

AB bilda ett gemensamt driftbolag, Västra Mälardalens VA AB. 

Bolaget ska bildas den 1 mars 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24, § 113, att för det 

nybildade driftbolaget Västra Mälardalens VA AB ska det utses 

- Tre styrelseledamöter och en suppleant 
- En lekmannarevisor och en suppleant 
- Ett stämmoombud 
__________ 
 
Skickas till: 
Utsedda förtroendevalda 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Kungsörs Vatten AB 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 16 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 KS 27/2023-102 

Val till Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rahaf Ramdo (KD) utses till ledamot och Martina Fransson (S) 

utses till ersättare i Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2023-2026. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige nominera en ledamot 

och en ersättare till Gemensam Hjälpmedelsnämnd. 

Socialnämnden beslutade 2023-01-11 att nominera Rahaf Ramdo 

(KD) till ledamot och Martina Fransson (S) till ersättare till 

Gemensam Hjälpmedelsnämnd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utsedda förtroendevalda 
Gemensam Hjälpmedelsnämnd 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 KS 27/2023-102 

Val till Västmanlands Tolkservice 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ingemar Johansson (L) utses till ledamot i Västmanlands 

Tolkservice 2023-2026. 

2. Kjell Wendin (KD) utses till röstombud och Kjell Persson (S) 

utses som ersättare till röstombudet för Västmanlands Tolk-

service 2023-2026. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige nominera en ledamot 

samt ett röstombud med en ersättare till Västmanlands Tolkförening. 

Socialnämnden beslutade 2023-01-11 att nominera Ingemar 

Johansson (L) som ledamot samt Kjell Wendin (KD) till röstombud 

samt Kjell Persson (S) som ersättare till röstombudet till Västman-

lands tolkförening. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utsedda förtroendevalda 
Västmanlands Tolkservice 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 KS 27/2023-102 

Val till Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rahaf Ramdo (KD) utses till ledamot och Martina Fransson (S) 

utses till ersättare i Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige nominera en ledamot 

och en ersättare till Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 

Socialnämnden beslutade 2023-01-11 att nominera Rahaf Ramdo 

(KD) till ledamot och Martina Fransson (S) till ersättare till Samord-

ningsförbundet Västra Mälardalen. 

Utredning om bildande av Länssamordningsförbund pågår. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utsedda förtroendevalda 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 KS 26/2022-102 

Kompletteringsval,  huvudman i Sparbanken Västra 
Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Majd Khedr (M) utses till huvudman i Sparbanken Västra 

Mälardalen. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24, § 138, 

entledigades Sune Gustavsson (OPA) från uppdraget som 

huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen och valet av ny 

huvudman bordlades. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utsedd förtroendevald 
Sparbanken Västra Mälardalen 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 KS 27/2023-102 

Entledigande och begäran om ny röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Janina Isaksson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige på grund av valbarhetshinder. 

2. Begäran om ny röstsammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Janina Isaksson (KD), ersättare i kommunfullmäktige, är inte längre 

folkbokförd i Arboga kommun, varför valbarhetshinder föreligger. 

Kommunfullmäktige föreslås entlediga Janina Isaksson (KD från 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt begära ny 

röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för att utse ny ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Janina Isaksson (KD) 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (39) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 KS 436/2022-100 

Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander 

(S), Lena Viborg (S), Per-Olov Linqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S), 

Berith Lång (S), Lars Lindén (S), Peter Weiderud (S), Åsa Göransson 

(S), Kjell Persson (S), Sylvia Brgström Sparv (V), Eva Aldén Luthman 

(V), Carin Björndahl (MP) och Karin Cladin (S) reserverar sig mot 

beslutet. 

Sammanfattning 

Det politiska programmet omfattar dels kommunen, dels de helägda 

bolagen. När kommun anges så omfattar det både kommunen och de 

helägda bolagen. Arboga kommuns målsättning är att genom ett sys-

tematiskt arbetssätt leda och styra kommunens verksamhet så att 

största möjliga nytta uppnås. Styrning och ledning av kommunens 

uppdrag och verksamhets utgörs av mandatperiodens politiska pro-

gram och kommunens grunduppdrag.  

Inför varje mandatperiod antar den politiska majoriteten i kom-

munen ett politiskt program som tar sin utgångspunkt i de stra-

tegiska områdena och beskriver den önskade lokala utvecklingen 

under mandatperioden. Det politiska programmet innehåller också 

politiska mål för de strategiska områdena. Programmet siktar mot 

kommunens vision, Arboga – Plats för inspiration. Med hjälp av 

målen kan utvecklingen mätas inom de strategiska områdena.  

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagens styrelser formulerar 

mål för sina verksamheter utifrån sitt uppdrag, visionen, de stra-

tegiska områdena och kommunfullmäktiges mål. Målen sätts för hela 

mandatperioden och ska vara påverkbara, mätbara och kunna följas 

över tid. En eller flera indikatorer, som till exempel mäter verksam-

hetens kvalitet, medarbetarnas bidrag och ekonomin, är kopplade till 

varje mål. Indikatorerna har målvärden för mandatperioden och för 

kalenderåret.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) och Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Sara Axelsson Gusrafsson (S) och Peter Weiderud (S) yrkar bifall till 

det politiska program som ingick i Socialdemokraternas, Vänster-

partiets och Miljöpartiets gemensamma förslag till Strategisk och 

ekonomisk plan 2023-2025 som presenterades vid kommunfull-

mäktiges sammanträde 2022-11-24. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Jonna Lindmans (M) med fleras bifalls-

yrkande till kommunstyrelsen förslag mot Sara Axelsson 

Gustafssons (S) med fleras yrkande om bifall till det politiska 

program som ingick i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 

Miljöpartiets gemensamma förslag till Strategisk och ekonomisk plan 

2023-2025 , finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 

bifalla Jonna Lindman (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. 

Den som stödjer Jonna Lindmans (M) yrkade om bifall till kommun-

styrelsens förslag, röstar ja. Den som stödjer Sara Axelsson 

Gustafsson (S) yrkande om bifall till Socialdemokraternas, Vänster-

partiets och Miljöpartiets förslag till politist program, röstar nej. 

Ja-röster avger: Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson (M), Mikael 

Söderlund (M), Kevin Söderlund (M), Gustav Isaksson (M), Martin 

Nyqvist (SD), Tony Pehrsson (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Ronald 

Winther (SD), Magnus Eriksson (SD), Carin Viding (SD), Richard 

Fallqvist (L), Rahaf Ramdo (KD), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise 

Söderström (C) och Mats Öhgren (M).  
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Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson 

(S), Bo Molander (S), Lena Viborg (S), Per-Olov Linqvist (S), Kerstin 

Rosenkvist (S), Berith Lång (S), Lars Lindén (S), Peter Weiderud (S), 

Åsa Göransson (S), Kjell Persson (S), Sylvia Brgström Sparv (V), Eva 

Aldén Luthman (V), Carin Björndahl (MP) och Karin Cladin (S). 

Utfallet är 16 ja-röster, 15 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar 

därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag till Politiskt program 

för mandatperioden 2023-2026. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Akten  
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§ 16 KS 454/2022-008 

Upphävande av Grafisk profilmanual samt 
överlämnande av beslut till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Beslut om Grafisk profilmanual – Riktlinjer vid grafisk 

utformning av kommunens profilering och information från 

2004-12-16 upphävs. 

2. Godkännande av kommunens logotyp överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander 

(S), Lena Viborg (S), Per-Olov Linqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S), 

Berith Lång (S), Lars Lindén (S), Peter Weiderud (S), Åsa Göransson 

(S), Kjell Persson (S), Sylvia Brgström Sparv (V), Eva Aldén Luthman 

(V), Carin Björndahl (MP) och Karin Cladin (S) reserverar sig mot 

beslutet. 

Sammanfattning 

2004-12-16 antogs en Grafisk profilmanual, Riktlinjer vid grafisk ut-

formning av kommunens profilering, av kommunfullmäktige. Den 

grafiska profilmanualen innehåller logotyp och riktlinjer för an-

vändande.  

I februari 2023 lanserar Arboga kommun en ny, moderniserad webb-

plats på arboga.se - en servicewebb med fokus på användarvänlighet 

som är tillgänglighetsanpassad.  

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-10, §2, att godkänna tillgäng-

lighetsanpassad logotyp med en murkrona med fem torn, under 

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

Närmare anvisningar för användning av logotypen och användandet 

av typsnitt fastställs i en rutin: Varumärkesplattform för Arboga 

kommun med bilagor. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Beslut om Grafisk profilmanual – Riktlinjer vid grafisk 

utformning av kommunens profilering och information från 

2004-12-16 upphävs. 

2. Godkännande av kommunens logotyp överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar att beslutspunkt 2 ska komplet-

teras med; Beslutet kan fattas av kommunstyrelsen först efter att 

förankring skett via medbogardialoger för att medborgarnas syn-

punkter ska kunna tillvaratas i beslutet. 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Jonna Lindmans (M) yrkande om bifall till 

kommunstyrelsen förslag mot Sara Axelsson Gustafssons (S) kom-

pletteringsyrkande, finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar bifalla Jonna Lindman (M) yrkande om bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/Kommunikationsenheten 
Akten  
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§ 17 KS 381/2022-008 

Lönepolicy för Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lönepolicy för Arboga kommun antas. 

2. Nuvarande Riktlinje för medarbetarsamtal och lönesamtal  

(KS 288/2017) upphör att gälla från och med att lönepolicyn 

antas. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns lönepolicy anger att lönebildning ska utgå från 

verksamhetens behov, mål och resultat, ekonomiska förutsättningar 

och behov av kompetensförsörjning.  

Lönen är ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för 

verksamheten. Kommunens lönepolicy ska stimulera till goda 

arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse 

hos medarbetarna samt effektiv verksamhet.  

Nuvarande Riktlinje för medarbetarsamtal och lönesamtal (KS 

288/2017) upphör att gälla från och med att lönepolicyn antas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/HR-enheten 
Akten  
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§ 18 KS 449/2022-140 

Energikontoret i Mälardalen, tecknande av 
aktieägarskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun blir delägare och tecknar aktieägarskap i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Kommunen tecknar aktier 

till ett värde om 15 000 kronor (150 aktier om vardera 100 

kronor). 

Sammanfattning 

Situationen avseende elförsörjningen i Arboga är mycket ansträngd 

och det befintliga lokala- och regionala elnätet behöver uppgraderas. 

Situationen skapar svårigheter för våra befintliga verksamheter som 

inte kan expandera och nya verksamheter kan inte etablera sig i 

Arboga.  

Den osäkerhet som kapacitetsbristen innebär att kommunen mer 

aktivt måste arbeta med nätplaneringsfrågan framöver för att inte 

riskera att tidsplanen för utbyggnad och uppgradering av nätet drar 

ut på tiden. 

Beslut om linjekoncession för regionnätet ligger idag hos Energi-

marknadsinspektionen för beslut. Parallellt med utbyggnaden av 

regionnätet måste kommunen säkerställa att arbetet med det lokala 

elnätet fortskrider. 

Det är av största vikt att vår nät- och effektplaneringsprocess genom-

förs på ett så koncist, professionellt och genomtänkt sätt som möjligt 

och att utbyggnad av lokalnätet tidsmässigt sker parallellt med 

regionalnätet.  

Ett sätt att säkerställa detta är att kommunen tar hjälp och stöd av 

sakkunniga i frågan. Näringsliv & turism och Samhällsbyggnad 

föreslår att kommunen tryggar hanteringen av frågan genom att 

Arboga kommun blir aktieägare i Energikontoret i Mälardalen. Som 

aktieägare får kommunen tillgång till personella resurser till själv-

kostnadspris med kompetens inom energi och klimat för avrop inför 

nätplaneringsprocessen. Resurserna innebär också att Arboga 
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kommun har möjlighet att medverka i energiprojekt med tredje-

partsfinansiering. Energikontoret i Mälardalen bevakar utlysningar 

och fonder för tredjepartsfinansiering för våra behov, sprider goda 

exempel och metoder.  

Arboga kommun får tillgång till årligen uppdaterad energi- och 

klimatdata för kommungeografin, och dessutom tillgång till 

rådgivning och ökad handlingskraft i kommunens egna omställ-

nings- och utvecklingsarbete inom energi och klimat. Samverkan 

med andra kommuner och aktörer/organisationer regionalt/ 

nationellt och inom EU. 

Energikontoret i Mälardalen AB erbjuder kommuner och regioner i 

verksamhetsområdet delägarskap fram till 23 maj 2023. Syftet är att 

stärka förutsättningarna för lokal och regional samverkan och hållbar 

energiomställning. Energikontoret i Mälardalen arbetar strategiskt 

och operativt och driver tredjepartsfinansierade samverkansprojekt i 

syfte att växla upp lokala och regionala medel.  

Årliga kostnader för ägare regleras i aktieägaravtal och i serviceavtal. 

Serviceavtal tecknas mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen 

senast i samband med aktieköp och baseras på antalet deltagande 

kommuner och regioner. Tecknandet av aktier påverkar kommunens 

likvida medel samt balansräkningens tillgångssida. Förutom själva 

aktieköpet innebär delägarskapet i Energikontoret i Mälardalen att 

Arboga kommun årligen finansierar verksamheten med uppskatt-

ningsvis ca 57 500 kr under 2023. 

Förvärvet av aktier är inte resultatpåverkande, utan har endast en 

likvidpåverkan. Kommunens likvida medel ianspråktas och aktierna 

blir en tillgång. Löpande kostnader avseende delägarskapet 

finansieras av kommunstyrelsens ordinarie ekonomiska ram.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun blir delägare och tecknar aktieägarskap i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Kommunen tecknar aktier 

till ett värde om 15 000 kronor (150 aktier om vardera 100 

kronor). 
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Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/Samhällsbyggnads- och 
Näringslivsenheten 
Akten  
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§ 19 KS 430/2022-21 

Biblioteksplan 2023–2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Biblioteksplan 2023-2025 för Arboga kommun antas. 

Sammanfattning 

I enlighet med Bibliotekslagen (SFS 2013:801 § 17) ska varje kommun 

upprätta en Biblioteksplan.  

Förslaget till biblioteksplan för Arboga kommun har utarbetats i 

enlighet med Bibliotekslagen på uppdrag av Fritids- och kultur-

nämnden samt barn- och utbildningsnämnden i Arboga.  

Syftet med planen är att presentera en tydlig överblick över 

bibliotekets verksamheter, ge dessa en strategisk vägledning samt 

tydliggöra en framtida inriktning för hela kommunens biblioteks-

verksamhet. Biblioteksplanen ska vara övergripande och utgå från 

kommuninvånarnas behov av biblioteksservice, från de allra yngsta 

till de allra äldsta.  

I Biblioteksplanen för 2023–2025 omfattas Arboga bibliotek, skol-

biblioteken och medborgarkontoret.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 20 KS 331/2022-006 

Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden 2023-
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgår till 

kl 18.00. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges starttid för sammanträden har under någon/ 

några mandatperioder varit anpassad till butiksanställda ledamöters 

arbetstid. 

Presidiet föreslår återgång till tidigare starttid, kl 18.00. 

Tid avsatt för allmänhetens frågor k 18.00-18.15. Sammanträdesstart 

kl 18.00 om inte några frågor från allmänheten föreligger. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgår till 

kl 18.00. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Carina Björndahl (MP), med stöd av Bo Molander (S), yrkar att 

kommunfullmäktiges sammanträden ska börja kl 18.15. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Jonna Lindmans (M) bifallsyrkande till 

presidiets förslag mot Carina Björndahls (MP) m fl yrkande om 

sammanträdesstart kl 18.00, finner ordföranden att kommunfull-

mäktige beslutar bifalla Jonna Lindman (M) yrkande om bifall till 

presidiets förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. 
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Den som stödjer Jonna Lindmans (M) yrkade om bifall till presidiets 

förslag, röstar ja. Den som stödjer Carina Björndahls (MP) yrkande 

om sammanträdesstart kl 18.15, röstar nej. 

Ja-röster avger: Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson (M), Mikael 

Söderlund (M), Kevin Söderlund (M), Gustav Isaksson (M), Martin 

Nyqvist (SD), Tony Pehrsson (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Ronald 

Winther (SD), Magnus Eriksson (SD), Carin Viding (SD), Richard 

Fallqvist (L), Rahaf Ramdo (KD), Marie-Louise Söderström (C) och 

Mats Öhgren (M).  

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson 

(S), Bo Molander (S), Lena Viborg (S), Per-Olov Linqvist (S), Kerstin 

Rosenkvist (S), Berith Lång (S), Lars Lindén (S), Peter Weiderud (S), 

Åsa Göransson (S), Kjell Persson (S), Sylvia Bergström Sparv (V), Eva 

Aldén Luthman (V), Carin Björndahl (MP) och Karin Cladin (S). 

Avstår från att rösta: Hans Ivarsson (C). 

Utfallet är 15 ja-röster, 15 nej-röster och en ledamot avstår från att 

rösta. Ordföranden har utslagningsröst vid lika röstetal. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla presidiets förslag 

om sammanträdesstart kl 18.00. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 21 KS 24/2023-009 

Meddelande till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Granskning av 

kvalitet, effektivitet 

och brukarnöjdhet 

inom äldreomsorgen. 

KS 427/2022 2022-11-16 In KPMG AB 

Ej verkställda gyn-

nande biståndsbeslut, 

period 4 2022. 

KS 142/2022 2022-12-20 In Social-

nämnden 

Information om 

nämndemannaval 

2023. 

  2023-01-17 In Domstols-

verket 

Granskning av kom-

munens arbetsmiljö-

arbete, riskbedöm-

ning och 

kommunikation med 

medarbetarna vid 

förändringar. 

KS 469/2022 2023-01-13 In KPMG AB 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 22 KS 27/2023-102 

Kompletteringsval, Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ronja Lundh (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 

direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

2. Till ersättare i direktionen för Västra Mälardalens Myndig-

hetsförbund utses Ronald Winther (SD). 

Sammanfattning 

Ronja Lundh, SD, har tidigare utsetts till ersättare i direktionen för 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF. (Kommunfull-

mäktige 2022-11-24, § 108) 

Kommunallagens 5 kap, 7 §, anger att endast ledamot eller ersättare i 

förbundsmedlems kommunfullmäktige kan väljas som ledamot/er-

sättare i direktionen för kommunalförbund. Det innebär att Ronja 

Lundh, SD, inte är valbar för uppdraget som ersättare i VMMFs 

direktion. 

__________ 
 
Skickas till: 
Entledigad förtroendevald 
Utsedd förtroendevald 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 23 KS 69/2023-101 

Motion - Bredbandsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har lämnat in en motion med förslag att 

kommunfullmäktige ger uppdraget att en bredbandsstrategi ska 

upprättas. 

Motionären menar att det saknas riktlinjer för hur investerings-

budget för bredbandsutveckling ska användas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 24 KS 70/2023-101 

Motion - Friskvård 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har lämnat in en motion med förslag att kom-

munfullmäktige ger uppdraget att se över systemet med friskvård 

med inriktning att förbättra och förenkla för medarbetarna. 

Motionären anser att borttagandet av friskvårdstimmen och in-

förandet av ett system för friskvårdsbidrag, som flera fackföreningar 

och stora delar av medarbetarna tycker är extremt dåligt, var fel. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 25 KS 71/2023-101 

Motion - Rusta och öppna Sturevallen för allmänheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har lämnat in en motion med förslag att kommun-

fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med berörda 

nämnder utreda förutsättningar för en utveckling av Sturevallen; 

upprustning av befintliga byggnationer och miljö, en öppen anlägg-

ning som inbjuder till spontan fysisk aktivitet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 26 KS 73/2023-101 

Motion - Gratis broddar till Arbogabor över 65 år 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lena Viborg (S) har lämnat in en motion med förslag att Arboga 

kommun erbjuder ett par broddar gratis till alla som är 65 år och 

äldre samt är folkbokförda i kommunen. 

Motionären menar att halkolyckor innebär en stor kostnad för 

samhället och att erbjuda broddar borde vara en del av det före-

byggande hälsoarbetet för äldre. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 27 KS 72/2023-101 

Interpellation - Fler föreskoleplatser i Medåker 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får besvaras på kommunfullmäktiges 

nästkommande sammanträde i mars. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föra en dialog med 

fastighetsägaren om att utöka förskolan i Medåker inom befintliga 

lokaler. 

Bo Molander (S) har i en interpellation, ställd till barn- och utbild-

ningsnämndens ordförande, Richard Fallqvist, begärt en redogörelse 

av hur förvaltningens arbetet, tillsammans med fastighetsägaren, 

med att utreda möjligheterna till att kunna erbjuda fler barn för-

skoleplats  inom befintliga lokaler i Medåker, fortlöper. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 


