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§ 53  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

− Motion om bredband och wifi till våra äldreboenden 

− Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter 

Yaman Goukhadar (S) 

− Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 

Kevin Söderlund (M)  
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§ 54 KS 127/2020-101 

Anmälan av medborgarförslag om att sätta upp namn- 
och informationsskyltar på historiska platser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Jesper van der Kaa har kommit in med ett medborgarförslag den 23 

mars 2020 om att sätta upp namn- och informationsskyltar på 

historiska platser. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 55 KS 136/2020-101 

Anmälan av medborgarförslag om att kommunen 
förtydligar vad som gäller för parkering av bilar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och 

överlämnas till Arboga Kommunalteknik AB för besvarande i 

enlighet med kommunens synpunktshantering. 

Sammanfattning 

Raymond Hahne har kommit in med ett medborgarförslag den 25 

mars 2020 om att kommunen förtydligar vad som gäller för 

parkering av bilar.  

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 56 KS 521/2019-041 

Årsredovisning 2019 Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årets balanskravsresultat 2019, +15,5 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2019, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott. 

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 

årsredovisning för Arboga kommun 2019. Årsredovisningen 

innehåller en övergripande information om den verksamhet som 

bedrivits under 2019. Den innehåller också information om 

kommunens ekonomiska resultat och ställning. 

Kommunens eget kapital ökade under 2019 med 19,8 miljoner kronor 

och uppgick till 355 miljoner kronor balansdagen. Budgeterat 

överskott år 2019 var 8,4 miljoner kronor och således blev det en 

positiv avvikelse mot budget med 11,4 miljoner kronor. 

Nämnderna/styrelsen redovisar för 2019 ett ekonomiskt underskott 

med 14 miljoner kronor i den skattefinansierade verksamheten (29 

miljoner kronor år 2018). Den taxefinansierade verksamheten Vatten 

och Avlopps resultat visar ett underskott på 3,4 miljoner kronor.  

Avstämningen mot det lagreglerade balanskravet visar att 

kommunens balanskravsresultat uppfyller detta. Årets balanskravs-

resultat uppgår till 15,5 miljoner kronor.  

Mer om kommunens verksamhet, måluppfyllelse, ekonomiska 

resultat och ställning finns i Årsredovisning 2019 och Analysrapport 

2019. Analysrapporten innehåller analys av sambanden mellan 

utförda åtgärder och uppnådda resultat samt anger 

förbättringsåtgärder inför planeringen framåt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
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1. Årets balanskravsresultat 2019, +15,5 miljoner kronor, i 

kommunens avstämning mot balanskravet godkänns.  

2. Resultatet för år 2019, enligt balanskravsavstämningen kan 

komma att användas för framtida oväntade kostnadsökningar 

eller intäktsminskningar, som leder till underskott. 

3. Årsredovisning för Arboga kommun år 2019 godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) och Anders Cargerman (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Rådhuset i Arboga AB 
Sturestadens Fastighets AB 
Akten 
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§ 57 KS 521/2019-041 

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Arboga kommun 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

2. Styrelsen och nämnderna samt kommunens förtroendevalda i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

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 2019. 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 och 

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 2019. 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att 

revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och 

nämnderna ska beredas av kommunfullmäktiges presidium.  

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande har även varit ledamot i 

kommunstyrelsen 2019 och medverkar därför inte i denna 

beredning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisorerna + KPMG 
Akten  
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§ 58 KS 426/2019-600 

Organisationsöversyn om den framtida 
skolorganisationen i Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning enligt Andreas 

Silverstens (S) återremissyrkande. 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen fick i mars 2019 i uppdrag att 

utreda framtida organisation för skolor och förskolor inom 

nämndens ansvarsområde. Arboga kommun växer och antalet barn, 

elever och studeranden i nämndens verksamheter fortsätter att öka. 

En ökande befolkning ställer krav på ändamålsmässiga och moderna 

lokaler för kommunens olika verksamheter. Kommunens 

underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga 

fastighetsbeståndet är i ett omfattande underhålls- och 

renoveringsbehov. 

En översyn av organisationen är därför nödvändig för att fastställa 

att förvaltningen har en för ändamålet effektiv organisation gällande 

såväl lokaler som personal med budget i balans.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2019, § 

49 att utredningens förslag 1-3 för grundskolan och 1-2 för förskolan 

utreds vidare och får återkomma till kommande sammanträde med 

barn- och utbildningsnämnden. Komplettering ska göras med 

underlag för att kunna göra kommungemensamma 

ställningstaganden med anledning av de olika alternativen. 

Nedläggning av Medåkers skola är en del av samtliga tre förslag i 

utredningen och ska genomföras. Nybyggnationen av 

Gäddgårdsskolan är en del av samtliga tre förslag i utredningen 

och ska genomföras. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige 

för beslut i samtliga punkter. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 71 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt förslag l för förskolan 

och förslag 3 för grundskolan, som ett inriktningsbeslut för 

skolorganisationen. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019, § 135 efter ett 

folkinitiativ att en rådgivande kommunal folkomröstning om att 

behålla Medåkers skola som en kommunal skola skulle hållas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 att skjuta upp 

folkomröstningen med anledning av pågående coronavirus, covid-

19. Något nytt datum har inte fastställts, men det kan troligen inte bli 

aktuellt förrän tidigast under hösten 2020. När folkomröstningen ska 

genomföras ska kommunfullmäktige återigen fatta beslut om detta 

och samråd ska ske med valmyndigheten om lämplig tidpunkt 

senast tre månader innan folkomröstningen planeras genomföras.  

Om tidsplan för arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan och 

strategisk och ekonomisk plan för 2021 - 2023 ska kunna hållas så 

behöver inriktningsbeslutet för skolorganisationen behandlas vid 

kommunfullmäktige i april. Ärendet har avvaktat den rådgivande 

folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola i Medåkers 

skola och den framtida skolorganisationen som planerades till den 29 

mars.  

Arbetsutskottet beslutade den 31 mars 2020 att inför behandlingen 

av ärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ge 

kommundirektören i uppdrag att förtydliga beslutsunderlaget med 

prioriteringsordning av föreslagna ny- och ombyggnationer och 

övriga förändringar som redovisas nedan. 

Perioden 2020 – 2025 Genomförande: 

• Medåkers skola avveckling  

• Ny skola för att ersätta Gäddgårdsskolan  

• Ny förskola på Västergården 2  

Perioden 2025 – 2030 Projektering/planering:  

• Ny förskola Götlunda ersätter befintliga moduler  

• Laduback utbyggnad 

• Nybyholmsskolan avveckling 
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Förskolan förslag 1 

Norr Söder 

Norrgården 85 platser Skogsgläntan 175 platser 

Västergården 100 platser Bofinken 30 platser 

Ny förskola på norr 

Västergården 2 

Hällbacken 100 platser 

Ny förskola i Götlunda  

(alternativt förskola i Götlunda 

skolas lokaler) 65 platser 

Ny förskola 100 platser Sörgården 85 platser 

  Biet 35 platser 

  

Grundskolan förslag 3 

Norr Söder 

Götlunda skola, 1 parallell 

Åk f-6 

Brattbergsskolan åk f-3 

2 paralleller 

Ladubacksskolan 3 paralleller 

åk f-6 (inklusive elever från 

Medåkers skolas och 

Nybyholmsskolans 

upptagningsområde) 

Gäddgårdsskolan 

åk f-3: 2 paralleller 

åk 4-6: 5 paralleller 

Stureskolan åk 7-9 

4 paralleller 

Gäddgårdsskolan åk 7-9 

5 paralleller 

  Grundsärskolan 1-9 

(Gäddgårdsskolan) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Som inriktningsbeslut för skolorganisationen beslutas enligt 

förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan. 
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2. Medåkers skola läggs ned från höstterminen 2020. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) och Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Andreas Silversten (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande 

motivering: 

− Kommunfullmäktige tog den 28 november -19 beslut om att 

en rådgivande folkomröstning angående nedläggning av 

Medåkers skola skulle hållas. I protokollet står det på sidan 7, 

” Kommunstyrelsen avvaktar med beredning av ärendet inför 

beslut i kommunfullmäktige med anledning av 

folkinitiativet.”. Om detta inte är olagligt så är det omoraliskt 

och odemokratiskt och både medborgare, politiker och 

statsvetare är mycket kritiska till detta. Hur har majoriteten 

tänkt med kommunfullmäktiges beslut om att hålla en 

folkomröstning? Hur kommer detta påverka bilden av 

Arbogas demokrati och medborgarnas möjlighet att få sin röst 

hörd? 

− Efter att skolorganisationen togs fram har barnkonventionen 

blivit lag i Sverige. Detta är något som måste granskas och ses 

över. Följer den skolorganisationen och de alternativ som 

finns den nya lagstiftningen? 

− Det behöver råda en bred politisk enighet i arbetet med 

skolorganisationen och det bör genomföras i en grupp där 

samtliga politiker är delaktiga och samsyn bör vara målet. 

Prestige kan inte få vara en del av ett arbete som påverkar alla 

våra barn och ungdomar. 

− Den skolorganisation som majoriteten nu väljer att gå vidare 

med skapar stora områden där det inte kommer finnas någon 

skola alls. Ett område som täcker ungefär ¼ av Arbogas tätort 

blir helt utan kommunal förskola och låg– och 

mellanstadieskola. Hur ser majoriteten på det? 

− Den nya skolorganisationen tar heller inte hänsyn till 

översiktsplaner och den utveckling av kommunen som är 

planerad. Hur kommer översiktsplanen påverkas av detta 

beslut? 
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− Vidare behöver man utreda hur detta kommer påverka barn 

och föräldrar. En sådan sak som att skolskjuts inte erbjuds till 

fritidshem skapar stora problem. Föräldrar som jobbar måste 

då alltså skjutsa in sina barn till fritidshemmen innan skolan 

börjar och hämta dem efter arbetet är slut då skolskjutsen inte 

går så tidigt/sent. Detta kan innebära att föräldrar tvingas åka 

över 2 mil varje dag om behovet av fritidshem finns. Finns det 

några idéer om hur man löser detta problem? 

− Det finns många frågor med den nya organisationen som 

majoriteten nu vill driva igenom. Dessa frågor behöver 

besvaras innan något beslut tas i frågan. Dessutom behöver 

Arboga kommun genomföra den tidigare beslutade 

folkomröstningen innan något beslut tas i frågan. Vi 

Socialdemokrater yrkar att ärendet återremitteras och utreds 

ytterligare för att minimera risken att långsiktiga beslut fattas 

på felaktiga grunder. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Anders Cargerman (L) och Mikael Söderlund (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller 

Andreas Silverstens (S) återremissyrkande röstar nej. 

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

Tomasson (M), Mikael Söderlund (M), Hans Ivarsson (C), Marie-

Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Mikael von Melsted 

(MP), Anders Cargerman (L), Richard Fallqvist (L), Martin Nyqvist 

(SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD) och Mats 

Öhgren (M). 
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Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Björn 

von Walden (S), Ola Eriksson (S), Per Landén (S), Gulgun Eminbeili 

(S) och Susanne Andersson (S). 

Utfallet är 14 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige har 

därmed beslutat att återremittera ärendet som en 

minoritetsåterremiss. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 59 KS 55/2020-042 

Kompletteringsbudget 2020 Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2020 beslutas om 

totalt 29 691 tkr fördelat på kommunstyrelsen 26 188 tkr, 

fritids- och kulturnämnden 2 937 tkr och socialnämnden 566 

tkr. Skillnaden mot nämndernas och styrelsens begäran är att 

projektet Åbrinken etapp 3 Krakaborg utgår. 

2. Investeringsram år 2020 under kommunfullmäktige på tio 

miljoner kronor avseende markförvärv flyttas till 

kommunstyrelsen. 

3. Begäran från socialnämnden att tidigarelägga inköp av 

inventarier till äldreboendet Åspegeln med tre miljoner 

kronor år 2020 godkänns.  

4. Arboga Vatten och Avlopp AB:s begäran om att utöka 

investeringsramen med fyra miljoner kronor år 2020 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Strategisk- och ekonomisk plan 2020-2022 kan nämnderna och 

styrelsen begära en kompletteringsbudget för investeringar som inte 

slutförts under 2019. Kompletteringsbudget medges endast för de 

investeringar som inte hunnit slutföras under 2019. Syftet är att få en 

politisk påsyn om överföring av medel ska ske. 

Av budgeterade 132,4 miljoner kronor är 82 miljoner, cirka 62 

procent, förbrukat under 2019. För år 2020 är det beslutat om 

investeringsram på 107,2 miljoner kronor. Med anledning av graden 

av genomförande under 2019 bör hänsyn tas till 

genomförandekapaciteten när investeringsramar för 2021 ska 

behandlas. Detta för att få en förbättrad budgetföljsamhet.  

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden 

har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2020. Barn- 

och utbildningsnämnden har inte begärt någon 

kompletteringsbudget. Verksamheten Vatten och Avlopp är från och 
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med 2020 bolagiserad. Bolaget vill av kommunfullmäktige ha ett 

godkännande om att utöka investeringsramen 2020 med fyra 

miljoner kronor. 

Totala budgeterade investeringar 2019 uppgick till 132 416 tkr 

(inklusive Vatten och Avlopp). Redovisat utfall blev 82 025 tkr vilket 

innebar ett överskott på 50 391 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 

44 089 tkr. Dessutom finns begäran från socialnämnden att 

tidigarelägga inköp av inventarier till äldreboendet Åspegeln med 

tre miljoner kronor. I investeringsramen som är beslutad av 

kommunfullmäktige så är denna upptagen år 2021, inköpen kommer 

att ske under senare delen av 2020. Som ovan framgår vill även 

Arboga Vatten och Avlopp ha godkänt att utöka investeringsramen 

med fyra miljoner kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Ekonomi 
Akten 
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§ 60 KS 57/2019-041 

Revidering av strategisk och ekonomisk plan 2020-
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mätning 3:1 kompletteras med följande målvärde - För år 2020 

kommer det att finnas ett utfall av energianvändningen i 

kommunens fastigheter. Utfallet av mätningen blir årets 

mätvärde och underlag för beräkning av målvärdet för år 

2021. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare föreslagit kommunfullmäktige 

att besluta om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020–2022, 

komplettering av målvärdet för mätning 3:1, energianvändning i 

kommunens fastigheter. Beslutet skulle ha fattats i januari 2020 i 

samband med återrapportering av styrelsen och nämndernas mål till 

kommunfullmäktige. Underlag till beslut färdigställdes inte och 

kompletteringen tas nu upp för beslut.  

Målvärde saknas för mätning 3:1 energianvändning i kommunens 

fastigheter, inom mål 3, Arboga är klimatsmart (sid 12 i Strategisk 

och ekonomisk plan 2020–2022). 

Kommunfastigheter i Arboga AB, KFIA, ansvarar för att genomföra 

mätningen och redovisning av resultat. Kommunfastigheter i Arboga 

arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska energianvändningen 

i relevanta fastigheter.   

För år 2020 kommer det att finnas ett utfall av energianvändningen i 

kommunens fastigheter. Utfallet av mätningen blir årets mätvärde 

och underlag för beräkning av målvärdet för år 2021. 

__________ 
 
Skickas till: Barn- och utbildningsnämnden, Fritids- och 
kulturnämnden, Socialnämnden, Ekonomi 
Akten  
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§ 61 KS 54/2020-049 

Finansiering av ombyggnation av Helge And 18 
(Musicum) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag i 2020 års 

investeringsbudget med 3,8 miljoner kronor för 

ombyggnation av Helge And 18 (Musicum). 

2. Kommunfullmäktiges beslut 19 mars 2020 § 37 upphör att 

gälla. 

Sammanfattning 

Den 19 mars beslutade kommunfullmäktige (KF §37) om 

tilläggsanslag till kommunstyrelsen i investeringsbudget år 2020 

med 2,2 miljoner kronor för ombyggnation av Helge And 18 

(Musicum). Ombyggnationen ska göra det möjligt att flytta 

skoladministrationen från lokaler i Högskolecentrum till rådhuset. 

Bedömningen utgick från en uppskattning/bedömning om nivån på 

investeringsutgiften för en ombyggnation. Nu har en ekonomisk 

kalkyl genomförts efter en projektering som visar på att utgiften 

beräknas uppgå till 3,8 miljoner kronor. Det är framförallt inom bygg 

och ventilation som bidrar till förändringarna. Dessutom ingår ett 

belopp på 500 tkr för så kallad ÄTA (en förkortning av en speciell 

typ av arbeten som inte finns förtecknade vid projektstarten, 

förkortningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående). 

Skolans administration behöver flytta in i Rådhuset ”Musicum” 

innan september månads utgång 2020 då kontraktet i nuvarande 

lokaler i Högskolecentrum löper ut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomi 
Akten   
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§ 62 KS 139/2020-106 

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet med 
anledning av coronaviruset 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kostnaden som maximalt kan uppgå till 1 087 500 kronor för 

perioden fram till terminsslutet får täckas med 837 500 kronor 

ur kommunfullmäktige anslag för oförutsedda behov. 

Sammanfattning 

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera 

näringar hårt i Arboga. Många verksamheter, inte minst inom 

besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga 

intäktsbortfall. Arboga vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa 

lättnader för det lokala näringslivet.  

Lokalhyra 

Hyresrabatter för verksamhetslokaler i kommunens fastighetsbolag. 

Lättnaderna består av en hyresrabatt med 50 procent under 3 

månader från och med den 1 april. 

Rabatten gäller för små och medelstora företag inom sektorer som 

sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. 

Det gäller både ABO och Kommun Fastigheter I Arboga (KFIA). 

Avgifter 

Lättnaderna består av möjlighet till uppskov av inbetalning för ett 

antal avgifter för bland annat vatten och avlopp. 

Tillsyn 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund senarelägger alla årliga 

tillsynsavgifter. Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

senarelägger även tillsynsärenden som inte är kritiska samt förlänger 

tidsfristen då det är möjligt. 

Uteserveringar 

Restauranger och caféer som ansöker om polistillstånd för 

uteservering kan välja att öppna sin uteservering tidigare. 
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Bord och stolar är också utställda för restauranggäster som vill sitta 

utomhus på någon av restaurangerna vid Stora torget. 

Kortare betalningstider 

I normala fall gäller att Arboga kommun betalar sina fakturor inom 

30 dagar. Vid förfrågan kan denna betalningstid kortas ned för att 

stärka det lokala näringslivets kassaflöde och likviditet. 

En fortsatt hög servicenivå 

Näringslivsenheten fortsätter som vanligt och med hög beredskap 

för att ge stöd i alla de frågeställningar som näringslivet har med 

anledning av situationen. 

Skollunch från lokala restauranger till gymnasieelever 

Med anledning av regeringens rekommendationer är 

Vasagymnasiets lokaler tillfälligt stängda för undervisning och 

eleverna får i stället distansundervisning. Önskemål finns att trots 

distansutbildning erbjuda gymnasieeleverna lunch. Kommunens 

kostenhet kan tillhandahålla dessa luncher men kommunen kan 

även köpa dem från lokala restauranger. Köp av gymnasieluncher 

blir då en del i kommunens satsningar för att stödja det lokala 

näringslivet.  

Tidsperiod  

Start efter påsklovet och beräknas pågå under den perioden med 

distansundervisning genomförs dock längst till skolavslutningen i 

juni-2020. 

Förfrågan till lokala restauranger  

Alla företag registrerade som café eller restaurang kommer få 

erbjudande att delta från näringslivsenheten. De ska då fylla i ett 

webformulär med sina faktureringsuppgifter samt intyga att de 

håller sig till villkoren.  

• Två lunchalternativ varav ett vegetariskt.  

• Lunchpaket förpackat för avhämtning 

• Lunchen ska serveras mellan 11.00 och 13.00 

• Kostnaden för lunch ska vara 65 kr.  
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Lunch via QR-kod 

Eleven får en QR-kod skickad i e-posten en gång i veckan. Denna 

kod gäller för fem tillfällen och visas upp på en ansluten restaurang 

som läser av och noterar en lunch. Kommunen kan parallellt 

verifiera genom att logga in i ett backoffice-system. Lösningen är 

utvecklad av Optidev i Borås och används av ett flertal kommuner, 

bland andra Borås, Bromölla och Filipstad. 

I Köping beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2020 

att använda lunch via QR-kod. Ullvigymnasiet erbjuder lunchlådor 

för avhämtning under en övergångsperiod. 

Beräknad kostnad 

• 7000 kr i utvecklingskostnad + 1 kr/lunch. 

• Antal elever: ca 550  

• Ersättning till levererande restaurang: 65 kr per lunch 

inklusive moms.  

• Maxkostnad/vecka: 550 elever x (65+1) x 5=181 500 kr 

• Totalt 8 veckor  

• Samtliga elever 100%     ca 1 450 000 kr inkl. moms 

• Vid 75 % utnyttjande ca 1 087 500 kr inkl. moms 

__________ 
 
Skickas till: 
Näringsliv och turism 
Ekonomi 
Akten 
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§ 63 KS 134/2020-043 

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden för 
vård- och omsorgsboendet Åspegeln 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag med 685 tkr år 2020 

med anledning av ökad resursåtgång i samband med 

planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet Åspegeln. 

2. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom den post inom 

finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag år 

2020 med 685 tkr med anledning av ökad resursåtgång för planering, 

förberedelser och arbete inför öppnandet vård- och omsorgsboendet 

Åspegeln. Flytten planeras till mitten av januari år 2021.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att begäran godkänns och att 

finansiering sker genom den post inom finansförvaltningen som 

finns avsatt för kommande hyresökningar år 2020. Tilläggsanslaget 

är inte nivåhöjande, det vill säga avser enbart år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Ekonomi 
Akten   
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§ 64 KS 133/2020-043 

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden för 
Oljevägens gruppbostad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag med 1 565 tkr år 2020 

för driftkostnader gällande Oljevägens gruppbostad.  

2. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom den post inom 

finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag år 

2020 med 1 565 tkr för driftkostnader gällande Oljevägens 

gruppbostad. Byggnationen beräknas vara klar i september med 

inflyttning i oktober år 2020.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att begäran godkänns och att 

finansiering sker genom den post inom finansförvaltningen som 

finns avsatt för kommande hyresökningar år 2020. Tilläggsanslaget 

är inte nivåhöjande, det vill säga avser enbart år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Ekonomi 
Akten  
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§ 65 KS 91/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2019. 

Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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§ 66 KS 90/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

överförmyndarnämndens årsredovisning i samband med 

granskningen av kommunens årsredovisning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
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Skickas till: 
Köpings kommun/Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Akten  
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§ 67 KS 99/2020-042 

Årsredovisning 2019 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Arboga kommuns revisorer och deras sakkunniga biträden granskar 

hjälpmedelsnämndens årsredovisning i samband med granskningen 

av kommunens årsredovisning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
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Skickas till: 
Region Västmanland/Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Akten  
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§ 68 KS 150/2020-042 

Årsredovisning 2019 VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 

år 2019. 

Revisorerna i VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med 

revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att respektive 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
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Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  
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§ 69 KS 128/2020-042 

Årsredovisning 2019 Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet. 

Deltar inte i beslutet 

De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under 

den tidsperiod som årsredovisningen gäller deltar inte i behandling 

av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar som dessa 

personer berörs. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit med 

årsredovisning för år 2019. 

Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit 

med revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Mats Öhgren (M) yrkar tillägg med att kommunfullmäktige i 

enlighet med revisionsberättelsen ska bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 



  
PROTOKOLL 35 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 70 KS 63/2020-003 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen godkänns. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av övriga medlemmar. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

reviderades senast 2019. Försäkringskassan har dock påpekat att 

följande mening måste strykas ur förbundsordningen, Tekniskt 

hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande, när det inte finns 

möjlighet att vara fysiskt på plats. 

Det är inte möjligt att ha digitala beslutsmöten eftersom 

samordningsförbundet inte omfattas av 6 kap. 32 § KL som handlar 

om närvaro på distans. Det är heller inte möjligt med beslut per 

capsulam. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 71 KS 65/2020-109 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut från år 2019 eller tidigare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapporteringen av uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat och som kvarstår, läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003 § 91 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat under föregående år eller tidigare och 

som ännu inte avrapporterats.  

Detta förfarande ger kommunfullmäktige möjlighet att följa upp hur 

de uppdrag som lämnats genomförs eller om behov finns att genom 

en dialog med utförarna förtydliga eller förändra uppdragen. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 12 februari 

2020 § 11 och meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 12 februari 2020 § 29 och 

meddelar att inget uppdrag kvarstår. 

Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2020 

§ 8 och redovisar två uppdrag som kvarstår. 

Kommunstyrelsens uppdrag, inklusive ärenden som blivit 

överflyttade från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och 

Arboga Kommunalteknik AB, som kvarstår redovisas i skrivelse 

daterad den 24 mars 2019. Nio uppdrag kvarstår.  

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



  
PROTOKOLL 38 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 72 KS 103/2020-101 

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 29 april finns det två motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 73 KS 103/2020-101 

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 § 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 29 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  



  
PROTOKOLL 40 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 KS 6/2020-102 

Bordlagt fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Cajsa Jäderlund Peterson 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Jonna 

Andersson (S). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 

Cajsa Jäderlund Peterson (S) bordlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 19 mars 2020 § 44. 

Jonna Andersson (S) är föreslagen som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 75 KS 6/2020-102 

Bordlagt fyllnadsval av ledamot i fritids- och 
kulturnämnden och ersättare i kommunstyrelsen efter 
Razmus Schagerström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i fritids- och kulturnämnden utses Yaman 

Goukhadar (S). 

2. Val av ersättare i kommunstyrelsen bordläggs. 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden och ersättare i 

kommunstyrelsen efter Razmus Schagerström (S) bordlades på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 § 52. 

Yaman Goukhadar (S) är föreslagen som ledamot i fritids- och 

kulturnämnden. 

Val av ersättare i kommunstyrelsen föreslås bordläggas igen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Kommunfullmäktige 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 76 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden 
efter Yaman Goukhadar (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Börje 

Blomkvist (S). 

Sammanfattning 

Yaman Goukhadar (S) valdes den 29 april 2019 § 76 till ledamot i 

stället för ersättare i fritids- och kulturnämnden. Börje Blomkvist (S) 

är föreslagen som ny ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 43 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 77 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av god man vid lantmäteriförrättningar, 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Västra 
Mälardalens Överförmyndarnämnd samt ledamot och 
ordförande i valnämnden efter Tommy Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till god man vid lantmäteriförrättningar utses Kevin 

Söderlund (M). 

2. Till ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Kevin 

Söderlund (M). 

3. Till ledamot i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

utses Per Silvervret Boberg (M). 

4. Till ledamot och ordförande i valnämnden utses Christina 

Johansson (M). 

Sammanfattning 

Kevin Söderlund (M) är föreslagen som god man vid 

lantmäteriförrättningar och som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Tommy Karlsson (M). 

Per Silvervret Boberg (M) är föreslagen som ledamot i Västra 

Mälardalens Överförmyndarnämnd. 

Christina Johansson () är föreslagen som ledamot och ordförande i 

valnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Lantmäteriet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Valnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 44 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Kevin Söderlund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Harmen 

Rebel (M). 

Sammanfattning 

Kevin Söderlund (M) valdes den 29 april 2020 § 78 till ledamot 

istället för ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Harmen Rebel 

(M) är föreslagen som ny ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 45 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 79 KS 27/2020-101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-04-29 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Datum Rikt Namn 

73/2020 SN 2020-03-18 § 43 

Granskning av 

Socialnämndens styrning 

och ledning för att nå en 

ekonomi i balans 

2020-03-24 In Socialnämnden 

132/2020 SN 2020-03-18 § 47 

Rapport - Ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut, 

period 1 2020 

2020-03-24 In Socialnämnden 

6/2020 Beslut 2020-04-02 Maritha 

Pettersson (M) är ny 

ledamot efter Stefan Bäck 

(M) och Åsa Feldin (M) ny 

ersättare 

2020-04-03 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

6/2020 Beslut 2020-04-02 Kjell 

Cladin (S) är ny ledamot 

efter Razmus 

Schagerström (S) och 

Alexandra Janse (S) ny 

ersättare 

2020-04-03 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

6/2020 Beslut 2020-04-02 Yvette 

Folin (M) är ny ersättare 

efter Marie Bäck (M) 

2020-04-03 In Länsstyrelsen 

Västmanlands län 

450/2018 KS 2020-04-14 § 59 

Redovisning av det 

2020-04-16     



  
PROTOKOLL 46 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

interna kontrollarbetet 

2019 Arboga kommun 

448/2019 KS 2020-04-14 § 75 

Bedömning av hel- och 

hälftenägda bolags 

verksamhet år 2019 

2020-04-16     

  



  
PROTOKOLL 47 (47) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-29  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 80 KS 184/2020-101 

Motion om bredband och wifi till våra äldreboenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har kommit in med en motion om bredband 

och teknisk kunskap till våra äldreboenden. Motionären menar att de 

riskgrupper som bor i äldreboenden i Arboga bör få hjälp med att 

kunna kommunicera med sina anhöriga och omvärlden under tiden 

som besöksförbudet pågår på grund av Covid-19. 

Motionären yrkar därför 

− Att fullmäktige beslutar att Arbogas äldreboenden ska 

utrustas med bredband och wifi. 

− Att i väntan på att fiber dras in till våra äldreboende, 

införskaffa mobil lösning för att tillfälligt täcka behoven. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


