
  
PROTOKOLL 1 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

  
Utses att justera Hans Ivarsson och Joakim Rönnberg med Marie-Louise Söderström och 

Kjell Persson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kansliet 2021-04-22 
 

Sekreterare   Paragrafer 34–57 

 Jessica Hänninen  
  
Ordförande   

 Mats Öhgren  
  
Justerare  

 Hans Ivarsson                    Joakim Rönnberg 
  

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

2021-04-15 Organ Kommunfullmäktige 
 

Anslaget sätts upp 2021-04-22 Anslaget tas ned 2021-05-14 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 18:15–22:20, ajournering 19:45-20:00 
  
Ledamöter Mats Öhgren (M) ordförande, Carl-Erik Almskoug (OPA) 1:e vice ordförande, 

Joakim Rönnberg (S),  
 

Digital närvaro: Karin Cladin (S) 2:e vice ordförande, Anders Röhfors (M), Jonna 
Lindman (M), Håkan Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), 
Mikael Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise 
Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Kjell Wendin (KD) § 34-36, Andreas 
Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Lena Träff (S), Bo Molander (S), 
Kerstin Rosenkvist (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Persson (S), Karl-Bertil 
Eklund (S), Kjell Cladin (S), Ove Janse (S), Anders Frants (MP), Anders 
Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Dan Avdic 
Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), 
Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD), Ulf Johansson (SD), Lars Falck 
(SD) 

 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Digital närvaro: Yvette Folin (M), Åsa Feldin (M), Roland Magnusson (KD) § 34-
36, Helene Molander (S), Stefan Carlsson (S) 

  

Övriga Sara Hallman Jecic utredningssekreterare, Ylva Petersson kanslichef, Jessica 
Hänninen kommunsekreterare 
 

Digital närvaro: Peter Wahlström (M), Tomas Karlsson (C), Roland Magnusson 
(KD) § 37-57, Pia Östlund (S), Martina Fransson (S), Sune Gustavsson (OPA), 
Anders Neuman ekonomichef, Jan Erik Isaksson revisor 

 



  
PROTOKOLL 2 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Anmälan av medborgarförslag om att Arboga kommun undersöker möjligheten 
att bli vänort med Assisi i Italien ................................................................................. 5 

Anmälan av medborgarförslag om att skapa en teknikbana och nybörjarled för 
mountainbike i Jäderskogen ......................................................................................... 6 

Svar på medborgarförslag om att bevara Medåkers skola så att en profilering 
kan ske ............................................................................................................................. 7 

Svar på interpellation till fritids- och kulturnämndens ordförande om 
spontanidrottsplats och skatepark i Bergmansparken ............................................. 8 

Ägardirektiv för Rådhuskoncernen Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag 
Arboga Kommunalteknik AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, 
Arbogabostäder AB och Arboga Vatten och Avlopp AB ......................................... 9 

Revidering av bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB .......................... 10 

Tomtpris för bostadsmark .......................................................................................... 11 

Tomtpriser för Sätra nordväst .................................................................................... 14 

Information om styrelsens och nämndernas Strategisk och ekonomisk plan 2021
 ......................................................................................................................................... 17 

Kompletteringsbudget 2021 för Arboga kommun .................................................. 18 

Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Tåby 1:20, Medåkers skola .......................... 19 

Svar på motion om Arboga Museums verksamhet och finansiering ................... 20 

Svar på motion om en fast vikariepool för ökad trygghet i kommunen ............. 22 

Svar på motion om en levande stadskärna i Arboga .............................................. 25 

Redovisning av ej besvarade motioner ..................................................................... 27 

Redovisning av ej besvarade medborgarförslag ..................................................... 28 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer ........................................... 29 

Bordlagt fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ronnie 
(tidigare Jonna) Andersson (S) ................................................................................... 31 

Bordlagd fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige valberedning efter 
Mikael von Melsted (MP) ............................................................................................ 32 



  
PROTOKOLL 3 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Val av nytt röstombud till Rådhuset i Arboga AB, Kommunfastigheter i Arboga 
AB, Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB, Arboga Vatten och 
Avlopp AB samt entledigande av befintligt röstombud ........................................ 33 

Årsredovisning 2020 Arboga kommun..................................................................... 34 

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Arboga kommun 2020 ..... 36 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-04-15 ................................................. 38 

  



  
PROTOKOLL 4 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 35 KS 141/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om att Arboga kommun 
undersöker möjligheten att bli vänort med Assisi i 
Italien 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Johan Linnman har kommit in med ett medborgarförslag den 10 

mars 2021 om att Arboga kommun undersöker möjligheten att bli 

vänort med Assisi i Italien. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 36 KS 153/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag om att skapa en 
teknikbana och nybörjarled för mountainbike i 
Jäderskogen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och 

kulturnämnden för besvarande. 

Sammanfattning 

Joakim Söderqvist har kommit in med ett medborgarförslag den 10 

mars 2021 om att skapa en teknikbana och nybörjarled för 

mountainbike i Jäderskogen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 37 KS 404/2019-101 

Svar på medborgarförslag om att bevara Medåkers 
skola så att en profilering kan ske 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom Medåkers skola i 

september 2020 har fått tillstånd av Skolinspektionen att starta 

en friskola i Medåker. 

Sammanfattning 

Erica Sundqvist, Katja Makkonen och Jennifer Westerman har den 5 

september 2019 kommit in med ett medborgarförslag om att bevara 

Medåkers skola så att en profilering kan ske. Förslagsställarna anser 

att det är en självklarhet för dem att Medåkers skola ska finnas kvar 

och då gärna som f-6. De vill se att man dels gjorde 

upptagningsområdet större igen, som det en gång var, och dels 

kunna erbjuda hela kommunens föräldrar och barn en skola med 

idrott och natur profilering. 

Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget den 12 

september 2019 och beslutade att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom Medåkers skola i 

september 2020 har fått tillstånd av Skolinspektionen att starta 

en friskola i Medåker. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 38 KS 140/2021-101 

Svar på interpellation till fritids- och kulturnämndens 
ordförande om spontanidrottsplats och skatepark i 
Bergmansparken 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen samt svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har kommit in med en interpellation vid 

kommunfullmäktige sammanträde den 11 mars 2021 § 31 till 

ordföranden i fritids- och kulturnämnden om spontanidrottsplats 

och skatepark i Bergmansparken.  

Interpellanten vill utifrån beslutet om att en spontanidrottsplats och 

skatepark ska uppföras i Bergmansparken ha svar på följande frågor: 

• Var i genomförande processen befinner vi oss? 

• När kan vi förvänta oss att anläggningen står färdig? 

• Kan inte de två ovan frågorna besvaras vill interpellanten veta 

varför beslutet inte genomförs. 

Fritids- och kulturnämndens ordförande besvarar interpellationen 

vid dagens sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 39 KS 152/2021-003 

Ägardirektiv för Rådhuskoncernen Rådhuset i Arboga 
AB och dess dotterbolag Arboga Kommunalteknik AB, 
Kommunfastigheter i Arboga AB, Arbogabostäder AB 
och Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag 

Arboga Kommunalteknik AB, Kommunfastigheter i Arboga 

AB, Arbogabostäder AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021, § 10 att bilda en 

koncern för helägda kommunala bolag i Arboga kommun. Av 

beslutet framgår bland annat att kommunstyrelseförvaltningen får i 

uppdrag att bereda nya ägardirektiv för moderbolaget och Arboga 

Kommunalteknik AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till nya 

ägardirektiv för moderbolaget Rådhuset i Arboga AB och dess 

dotterbolag Arboga Kommunalteknik AB, Kommunfastigheter i 

Arboga AB, Arbogabostäder AB och Arboga Vatten och Avlopp AB 

med anledning av att verksamhetsinriktning och omfattning 

förändrats i moderbolaget och Arboga Kommunalteknik AB.  

Generella direktiv för hela koncernen har samlats i moderbolagets 

ägardirektiv och dotterbolagens särskilda direktiv finns i bilagor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Arbogabostäder AB 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 40 KS 156/2021-003 

Revidering av bolagsordning för Arboga 
Kommunalteknik AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. § 11 i bolagsordningen ändras till att kallelse till 

bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 

elektroniskt via mejl. 

2. Reviderad bolagsordning för Arboga kommunalteknik AB 

godkänns för övrigt. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021, § 10 att bilda en 

koncern för helägda kommunala bolag i Arboga kommun. Av 

beslutet framgår bland annat att kommunstyrelseförvaltningen får i 

uppdrag att revidera bolagsordningen för Arboga Kommunalteknik 

AB.  

__________ 
 
Skickas till:  
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 41 KS 114/2021-253 

Tomtpris för bostadsmark 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan gällande Södra 

Brattberget kan försäljas såsom styckebyggartomter där priset 

utgörs av ett tomtbelopp om 295 000 kr för tomter mindre än 

900 m2 och ett tomtbelopp om 340 000 kr för tomter större än 

900 m2 samt därtill belopp för den av kommunen erlagda 

avgiften för anslutning av vatten och avlopp. 

2. Tomtmark inom kv Flädern, Tallen och Dalern kan försäljas 

såsom styckebyggartomter där priset utgörs av tomtbeloppet 

295 000 kr samt därtill belopp för den av kommunen erlagda 

avgiften för anslutning av vatten och avlopp. 

3.  Tomtmark inom fastställda detaljplaner inom områdena 

Götlunda och Medåker kan försäljas såsom 

styckebyggartomter där priset utgörs av ett tomtbelopp 

beräknat utifrån 75 kr/kvm samt därtill belopp för den av 

kommunen erlagda avgiften för anslutning av vatten och 

avlopp. 

4. Tomtmark inom fastställd detaljplan för Hällarna kan försäljas 

såsom styckebyggartomter där priset utgörs av ett tomtbelopp 

mellan 466 700 kr och 672 252, enligt prismodell beslutad av 

kommunfullmäktige 2015-10-28, samt därtill belopp för den 

av kommunen erlagda avgiften för anslutning av vatten och 

avlopp. 

5. Tomter för styckebyggnation ska i första hand fördelas via 

intresseanmälan och tomtkön.  

6. Tomtmark för bostäder som direktanvisas enligt kommunens 

riktlinjer för markanvisning kan säljas till ett pris baserat på 

marknadsvärdering utförd av auktoriserad fastighets-

värderare och med hänsyn till exploateringskostnader, efter 

beslut fattat av kommunstyrelsen i de fall marknadsvärdet ej 

överstiger 5 miljoner kronor. 

7. Tomtmark för bostäder som anvisas efter anbudsförfarande 

eller som ett resultat av en markansvisningstävling, enligt 

kommunens riktlinjer för markanvisning, kan säljas efter 
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beslut fattat av kommunstyrelsen om marknadsvärdet ej 

bedöms överstiga 5 miljoner kronor. 

8. Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente revideras 

utifrån punkt 6 och 7. 

9. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal tecknats, eller den tidigare tid som särskilt beslutas 

i samband med markanvisning. 

Sammanfattning 

Byggnation är viktigt för att få till stånd en positiv tillväxt av 

befolkningen, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Arbogas 

geografiska läge och unika miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna, erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar. Ett ökat intresse för 

byggnation av småhus och gruppbebyggda hus har märkts under år 

2020 och i början av 2021. Intresset för kommunens lediga tomter är 

framför allt koncentrerat till de tomter som är belägna i Arboga 

tätort.  

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att marknadsförut-

sättningarna för osålda kommunala tomter inte har förändrats 

tillräckligt för att befintliga tomtpriser ska ändras. En förtydligan 

föreslås dock att kostnaden för vatten- och avloppsanslutning (exkl. 

lägenhetsavgift) tillkommer och ska ingå i priset i de fall Arboga 

kommun erlagt avgiften. 

De av kommunstyrelseförvaltningen föreslagna priserna innebär 

därmed att prissättningsmodell för Södra Brattberget, kvarteret 

Cypressen (kvarteret Flädern) samt Götlunda och Medåker behålls 

utifrån beslut fattat av kommunfullmäktige, §119, 2019-10-24 och att 

prismodell för Dalern 8 och Tallen 3 behålls utifrån beslut fattat av 

kommunfullmäktige, § 95, 2020-09-10. För kvarvarande tomter inom 

Hällarna behålls värderingen av tomtmark inom del av fastigheten 

Ås 3:1 m.fl. enligt beslut fattat av kommunfullmäktige, §134, 2015-10-

28. Intresset för dessa tomter har varit lågt de senaste åren varför en 

revidering inte varit aktuell. 

Förfrågningar avseende mark lämpat för flerbostadsbebyggelse och 

gruppbebyggelse inkommer kontinuerligt. Sådan bör i första hand 
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erbjudas marknaden via anbudsförfarande eller markanvisnings-

tävlan. Där intresset vid inbjudningar till markanvisningar bedömts 

otillräckligt, eller där en intressent inkommer med särskilt 

fördelaktig idé och marken ej planerats för 

anbudsinbjudan/markanvisningstävlan bör direktanvisning kunna 

ske. Kommunens riktlinjer för markanvisning ska tillämpas med 

tillägget att kommunstyrelsen kan besluta om köpeskilling i de fall 

marknadsvärdet ej bedöms överstiga 5 miljoner kronor. Vid 

direktanvisning ska värdebedömning göras av auktoriserad 

värderare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten   
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§ 42 KS 116/2021-253 

Tomtpriser för Sätra nordväst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inom den nordvästra delen av detaljplan för Sätra trafikplats 

kan mark längst i norr, gränsande till Vretberga 2:2, försäljas 

till ett pris om 170 kr/kvm, inklusive kostnad för 

fastighetsbildning. 

2. Resterande kvartersmark inom den nordvästra delen av 

detaljplan för Sätra trafikplats kan försäljas till ett pris om 200 

kr/kvm, inklusive kostnad för fastighetsbildning. 

3. Tomtpriser gäller från och med 1 maj 2021. 

4. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal har tecknats, eller den tidigare tidpunkt som 

bestäms i samband med tilldelning av mark.  

Sammanfattning 

Arbogas geografiska läge och fina miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar. För att möta behovet och 

möjliggöra nyetableringar, har en satsning med utbyggnad av 

infrastruktur påbörjats inom den nordvästra delen av detaljplan för 

Sätra trafikplats. 

För området gäller detaljplan EII-1/1999 samt ändring av detaljplan 

EII-5/2013. Detaljplanen är flexibel och medger användningen 

handel, industri och bilservice. Största byggnadsarea i procent av 

fastighetsarean är 50%, och högsta byggnadshöjden är 20 meter. 

Delområdet nordväst har ett attraktivt läge direkt norr om E18/E20 

och omfattar cirka 88 000 kvm kvartersmark. Enligt bifogad 

preliminär fastighetsindelning beräknas 13 byggklara tomter, i 

varierande storlekar och läge, kunna erbjudas till försäljning.  

För att få fram marknadsanpassade tomtpriser har en 

marknadsanalys utförts över handel- och industrimark som varit 

föremål för försäljning i framförallt Mälardalen, men även i övriga 

Sverige. Nyexploaterade områden, flexibla detaljplaner, goda 

kommunikationsmöjligheter och skyltlägen är några av faktorer som 
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motiverar till ett högre pris.  

Utöver marknadsanalysen har även hänsyn tagits till kommunens 

kostnader som beräknas uppstå i samband med exploateringen.  

Lott A, B och C föreslås kunna försäljas till 170 kr/kvm. 

Resterande kvartersmark inom området föreslås kunna försäljas till 

200 kr/kvm. I tomtpriset ingår även kostnad för fastighetsbildning. 

VA- anslutningsavgifter kommer däremot att debiteras enligt 

gällande taxa.  

Ett lägre pris har föreslagits för lott A, B och C eftersom dessa är 

större i storlek, samt har ett sämre läge i jämförelse med resterande 

lotter.  

Efter att tomtpriser är fastställda kommer 

kommunstyrelseförvaltningen att påbörja marknadsföring av 

området. Visionen är att området ska bestå av olika typer av handels- 

och industriverksamheter som kompletterar och förstärker befintligt 

utbud, samt bidrar till fler arbetstillfällen. Fokus kommer att ligga på 

direktförsäljning, men möjlighet till kortare markanvisning ska 

finnas för intressanta projektidéer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inom den nordvästra delen av detaljplan för Sätra trafikplats 

kan mark längst i norr, gränsande till Vretberga 2:2, försäljas 

till ett pris om 170 kr/kvm, inklusive kostnad för 

fastighetsbildning. 

2. Resterande kvartersmark inom den nordvästra delen av 

detaljplan för Sätra trafikplats kan försäljas till ett pris om 200 

kr/kvm, inklusive kostnad för fastighetsbildning. 

3. Tomtpriser gäller från och med 1 maj 2021. 

4. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal har tecknats, eller den tidigare tidpunkt som 

bestäms i samband med tilldelning av mark.  

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 



  
PROTOKOLL 16 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 43 KS 69/2020-041 

Information om styrelsens och nämndernas Strategisk 
och ekonomisk plan 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål noteras. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i september, i samband med beslut 

om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2021-2023, att styrelsen 

ska sammanställa nämndernas mål till kommunfullmäktige.  

En sammanställning av styrelsens och nämndernas samtliga mål har 

upprättats. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen om styrelsens och nämndernas mål noteras. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar, med stöd av Hans Ivarsson (C) och 

Marianne Samuelsson (L) bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 44 KS 53/2021-042 

Kompletteringsbudget 2021 för Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2021 beslutas om 

totalt 46 688 tkr fördelat på kommunstyrelsen 41 666 tkr, barn- 

och utbildningsnämnden 607 tkr och socialnämnden 4 415 tkr. 

Sammanfattning 

För större och/eller strategiska investeringar beslutar 

kommunfullmäktige om totalutgiften för projektet. Förskjutningar 

mellan åren kan ske och uppföljning ska ske vid prognostillfällen och 

i samband med kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget, för 

investeringar som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning.  

Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska 

ske.  Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som 

inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. 

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2020 och inte genomförs 

2021 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i 

kommande års Strategisk och ekonomisk plan. 

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 

kulturnämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om 

kompletteringsbudget 2021. Fritids- och kulturnämnden har inte 

begärt någon kompletteringsbudget.  

Totala budgeterade investeringar 2020 uppgick till 127 641 tkr. 

Redovisat utfall blev 21 235 tkr vilket innebar ett överskott på 106 406 

tkr. Begärd kompletteringsbudget är 46 688 tkr vilket skulle innebära 

en total investeringsbudget 2021 på 97 538 tkr.   

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomi 
Akten  
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§ 45 KS 163/2021-253 

Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Tåby 1:20, 
Medåkers skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastighetsöverlåtelse av fastigheten Tåby 1:20, Medåkers skola 

från Kommunfastigheter i Arboga AB till Medåkers friskola 

ekonomisk förening godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter i Arboga AB har vid styrelsemöte den 24 mars 

2021 beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna överlåtelse av 

fastigheten Tåby 1:20 till Medåkers friskola ekonomisk förening. 

Av § 5 i bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB framgår 

att bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun 

möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

Köparen är Medåkers friskola ekonomisk förening 

organisationsnummer 769638–3129. 

Köpeskillingen är 2 600 000 kronor. 

Köpeskillingen är marknadsvärdet på fastigheten som är framtaget 

under år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 46 KS 234/2018-101 

Svar på motion om Arboga Museums verksamhet och 
finansiering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen är positiv till att Arboga museum har en aktiv 

verksamhet och driver museiverksamhet, som del av 

förmedlingen av Arbogas kulturarv. 

2. Kommun lämnar årligen föreningsbidrag till Arboga Minne 

och föreningen har också fått andra finansiella lösningar. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Sammanfattning 

Kjell Cladin (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 14 juni 2018 § 81 om Arboga museums 

verksamhet och finansiering. 

Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden och 

behandlades där den 26 november 2020. Av svaret framgår att 

Arboga minne driver ett viktigt kulturarv och det är angeläget att 

Arboga minne kan fortsätta driva sin verksamhet. Någon möjlighet 

att stötta Arboga minne ytterligare finns inte inom den budgetram 

som fritids- och kulturförvaltningen tilldelats. Fritids- och 

kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen 

ej kan ta ställning om Arboga Museum ska finnas kvar som 

kulturarv i Arboga samt att motionen avslås då föreningen fått andra 

finansiella lösningar.  

Fastigheten där Arboga Minne har sin verksamhet har sålts av 

Kommunfastigheter i Arboga AB och ägs inte längre av kommunen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen är positiv till att Arboga museum har en aktiv 

verksamhet och driver museiverksamhet, som del av 

förmedlingen av Arbogas kulturarv. 
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2. Kommun lämnar årligen föreningsbidrag till Arboga Minne 

och föreningen har också fått andra finansiella lösningar. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Yrkande 

Marianne Samuelsson (L) och Jonas Stenzelius (KS) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 47 KS 38/2020-101 

Svar på motion om en fast vikariepool för ökad 
trygghet i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med att det pågår en omorganisation inom 

socialförvaltningen där en del innebär att som projekt under 

2021 skapa en ny enhet, Kompetensenheten, inom vård och 

omsorg. Planen är att en pool med ”fast-anställd” personal ska 

skapas inom Kompetensenheten. Det finns även en plan att på 

sikt skapa en pool inom barn-och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) kom in med en motion om en fast vikariepool 

inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen 

som handlar om att genom pooler med fastanställd personal, med 

speciell ersättning för flexibiliteten en ”pool-anställning” kräver, 

inom respektive förvaltning skapa en kontinuitet och ökad trygghet 

för barn och brukare. Andreas Silversten (S) menar att detta ska 

prövas under ett år för att sedan utvärderas.  

I och med den omorganisation som pågår inom vård- och omsorg 

kommer man att skapa en helt ny enhet inom socialförvaltningen, 

Kompetensenheten. Kompetensenheten kommer att startas i 

projektform under 2021, och kommer sedan att utvärderas efter ett 

år. Kompetensenheten kommer att samordna schemaläggning, 

bemanning och rekrytering av timvikarier för att få en helhetssyn på 

bemanningsbehovet inom hela vård- och omsorg samt verksamheten 

för funktionshinder. Planen från vård- och omsorg är att man inom 

Kompetensenheten kommer att skapa en pool med ett antal ”pool-

anställda” som är de som i första hand täcker upp vid 

korttidsfrånvaro på enheterna. Detta innebär att man kommer ta bort 

den centrala bemanningsenhet som i dagsläget är organiserad under 

HR-enheten och ansvaret för att tillsätta timvikarier för 

korttidsfrånvaro hamnar ute på respektive enhet. Även barn- och 

utbildningsförvaltningen håller på att se över hur detta ska 

organiseras i deras verksamhet och även där diskuterar man kring en 

eventuell ”bemanningspool” på sikt. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Motionen besvaras med att det pågår en omorganisation inom 

socialförvaltningen där en del innebär att som projekt under 

2021 skapa en ny enhet, Kompetensenheten, inom vård och 

omsorg. Planen är att en pool med ”fast-anställd” personal ska 

skapas inom Kompetensenheten. Det finns även en plan att på 

sikt skapa en pool inom barn-och utbildningsförvaltningen. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen.  

Marie-Louise Söderström (C) och Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller 

Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen röstar nej. 

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

Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Mikael 

Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Yvette Folin (M), Åsa Feldin 

(M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Jonas 

Stenzelius (KD), Roland Magnusson (KD), Anders Frants (MP), 

Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist 

(L), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Tony Pehrsson 

(SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy 

Andersson (SD), Ulf Johansson (SD), Lars Falck (SD), Carl-Erik 

Almskoug (OPA) och Mats Öhgren (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara 

Axelsson Gustafsson (S), Helene Molander (S), Lena Träff (S), Bo 
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Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell 

Persson (S), Karl-Bertil Eklund (S), Stefan Carlsson (S), Kjell Cladin 

(S), Ove Janse (S) och Joakim Rönnberg (S). 

Utfallet är 27 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige 

beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 48 KS 209/2019-101 

Svar på motion om en levande stadskärna i Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avskrivs från handläggning eftersom beredningen 

inte kunnat avslutas inom ett år från det motionen väckts. 

Sammanfattning 

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

levande stadskärna till kommunfullmäktige den 25 april 2019. 

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. 

Sverigedemokraternas motion lutar sig mot en enkätundersökning 

som gjorts med butiker kring Nygatan där 91% svarar att ett öppnare 

centrum skulle gynna verksamheten och 82% svarar att 

parkeringsrutor nära butiken är viktiga. 

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. 

I samband med att motionen avskrivs hänvisas till det arbete som 

pågår med Nytorget och Nygatans framtida utveckling enligt 

inriktningsbeslut i kommunstyrelsen den 10 november 2020, § 180.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avskrivs från handläggning eftersom beredningen 

inte kunnat avslutas inom ett år från det motionen väckts. 

Yrkande 

Jonas Stenzelius (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 49 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade 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 15 april finns det tre motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes varav två planeras att besvaras 

på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (39) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-15  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 KS 126/2021-101 

Redovisning av ej besvarade 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 § 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 15 april finns det sex medborgarförslag som inte 

kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes varav två 

planeras att besvaras på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 51 KS 169/2021-003 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, övriga 
nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 
arbetsformer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas att gälla från och med 2021-05-01 

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades senast i 

kommunfullmäktige den 10 september 2020, § 101.  

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 

kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en 

park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 

plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att 

införa ett nytt kapitel i kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

utvidgas kommunernas normgivningsmakt. Regleringen trädde i 

kraft den 11 mars 2021.  

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i 

en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud 

är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att 

föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet.  

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker 

som enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan 

aktuella föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort 

varsel. Det finns därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att 

vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskild plats till kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten enligt 

den nya bestämmelsen delegeras till kommunstyrelsen genom en 

ändring i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 10 B 

Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud 

mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel 

enligt 8 kap begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.  

Det ska understrykas att föreslagen ordning inte har prövats rättsligt. 

Då rätten att utfärda föreskrifter på kommunnivå, och den 

normgivningsmakt som det innebär, i regel åligger fullmäktige ska 

det även framhävas att den rätt som överlåts på kommunstyrelsen 

endast bör avse förbud för kortare perioder samt för tydligt angivna 

och avgränsade områden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma 

arbetsformer antas att gälla från och med 2021-05-01 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) och Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 52 KS 27/2021-102 

Bordlagt fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Ronnie (tidigare Jonna) 
Andersson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Sophia 

Pettersson (S). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 

Ronnie Andersson (S) bordlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 april 2021 § 24. 

Sophia Pettersson (S) är föreslagen som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 53 KS 27/2021-102 

Bordlagd fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige 
valberedning efter Mikael von Melsted (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

2. Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning utses 

Anders Frants (MP). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter 

Mikael von Melsted (MP) bordlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 11 mars 2021 § 27. 

Anders Frants (MP) är föreslagen som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 54 KS 27/2021-102 

Val av nytt röstombud till Rådhuset i Arboga AB, 
Kommunfastigheter i Arboga AB, Arbogabostäder AB, 
Arboga Kommunalteknik AB, Arboga Vatten och 
Avlopp AB samt entledigande av befintligt röstombud 

Beslut 

1. Dan Avdic Karlsson (V) entledigas som röstombud i Rådhuset 

i Arboga AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, 

Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB, Arboga 

Vatten och Avlopp AB 

2. Mats Öhgren (M) utses till röstombud i Rådhuset i Arboga 

AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, Arbogabostäder AB, 

Arboga Kommunalteknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) valdes på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 11 mars 2021 till ledamot i Rådhuset i Arboga AB 

som är nytt moderbolag för kommunens samtliga helägda bolag. 

Dan Avdic Karlsson (V) är sedan tidigare vald till röstombud i 

samtliga helägda bolag och måste därför entledigas från uppdragen 

och nytt röstombud måste utses. 

Mats Öhgren (M) är föreslagen som röstombud. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Arbogabostäder AB 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 55 KS 59/2021-042 

Årsredovisning 2020 Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årets balanskravsresultat 2020, 63,3 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2020, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott.  

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 

årsredovisning för Arboga kommun 2020. Årsredovisningen 

innehåller en övergripande information om den verksamhet som 

bedrivits under 2020. Den innehåller också information om 

kommunens ekonomiska resultat och ställning.  

Resultatet för kommunen uppgick år 2020 till 63,3 miljoner kronor 

vilket motsvarar 7,2 procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Budgeterat överskott år 2020 var 

9,9 miljoner kronor och således blev det en positiv avvikelse mot 

budget med 53,4 miljoner kronor.  Avstämningen mot det 

lagreglerade balanskravet visar att kommunens balanskravsresultat 

uppfyller detta. Årets balanskravsresultat uppgick till 63,3 miljoner 

kronor.   

Mer om kommunens verksamhet, kommunens bolag och 

organisationer, måluppfyllelse, ekonomiska resultat och ställning 

finns i Årsredovisning 2020 och Analysrapport 2020. 

Analysrapporten innehåller analys av sambanden mellan utförda 

åtgärder och uppnådda resultat samt anger förbättringsåtgärder 

inför planeringen framåt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Årets balanskravsresultat 2020, 63,3 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  
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2. Resultatet för år 2020, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott.  

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2020 godkänns. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Rådhuset i Arboga AB 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Arbogabostäder AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Akten  
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§ 56 KS 59/2021-042 

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Arboga kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

2. Styrelsen och nämnderna samt kommunens förtroendevalda i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

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 2020. 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 bedrivits i kommunens företag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

Revisorernas bedömning är sammantaget att styrelse och nämnder i 

Arboga kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna (med undantag för 

pensionsredovisningen) i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll 

har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 

uppställt och delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt. 
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Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa 

organ. 

Revisorerna tillstyrker också att kommunfullmäktige godkänner 

kommunens årsredovisning för år 2020. 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att 

revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och 

nämnderna ska beredas av kommunfullmäktiges presidium.  

Kommunfullmäktiges presidium instämmer i revisorernas 

bedömning och föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa 

organ. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande har även varit ledamot i 

kommunstyrelsen 2020 och medverkar därför inte i denna 

beredning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna + KPMG 
Akten  
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§ 57 KS 131/2021-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-04-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

27/2021 Beslut 2021-03-24 Pia 

Östlund (S) är ny 

ersättare efter Björn von 

Walden (S) 

2021-03-25 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

27/2021 Beslut 2021-03-24 Ove 

Janse (S) är ny ledamot 

efter Gulgun Eminbeili 

(S) och Martina Fransson 

(S) är ny ersättare 

2021-03-25 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

27/2021 Beslut 2021-03-24 Anders 

Frants (MP) är ny 

ledamot efter Mikael von 

Melsted (MP) och Sven 

Nilsson (MP) är ny 

ersättare 

2021-03-25 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

27/2021 Avgångsbrev Fibra Ab. 

Mats Öhgren 

2021-04-06 In Mats Öhgren 

27/2021 Avgångsbrev Fibra Ab. 

Andreas Silversten 

2021-04-06 In Andreas Silversten 

575/2019 KS 2021-03-30 § 57 

Utvärdering av 

kommunens samlade 

internkontroll 2020 

2021-04-07 Upp   

444/2020 KS 2021-03-30 § 58 

Bedömning av hel- och 

2021-04-07 Upp   
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verksamhet 2020 

 


