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Martin Nyqvist (SD), Tony Pehrsson (SD), Stefan Gunnarsson (SD), 
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Tjänstgörande 
ersättare 

Christina Johansson (M), Ann Louise Fallqvist (M), Susanne Andersson (S), 
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Övriga Lars Löfgren (C), Anna Sofia Ivarsson (C), Marianne Samuelsson (L), 
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Kajsa Landström kommunsekreterare 
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§ 28  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

- Entledigande samt kompletteringsval, ersättare i fritids- och 

kulturnämnden.  



  
PROTOKOLL 5 (37) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-09  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 KS 83/2023-101 

Anmälan av medborgarförslag - Carsharing via 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslag till 

behandling då förslaget går utanför kommunens ansvar. 

Sammanfattning 

Annika Burmeister har lämnat in ett medborgarförslag med förslag 

om carsharing provider eller carsharing via kommunen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 30 KS 115/2023-101 

Anmälan av medborgarförslag - Arboga, den lite mer 
insektsvänliga staden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Annika Burmeister har lämnat in ett medborgarförslag om att göra 

Arboga mer vänligt för insekter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 31 KS 81/2023-101 

Motion - Utveckla integrationsarbetet i Arboga 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ann-Sofi Ivarsson (C) och Marie-Louise Söderström (C) har lämnat 

in en motion med förslag 

- att en handlingsplan för Arboga kommuns integrationsarbete tas 

fram. Arbetet med att skapa planen kan bedrivas i en arbetsgrupp 

med representanter för kommunens olika verksamhetsområden, 

med kommunstyrelsen som sammankallande. Ett första steg kan 

vara en workshop, för att fånga idéer och få gemensam kunskap om 

vad som redan görs. 

- att det tas fram former för uppföljning och utvärdering för det 

fortsatta integrationsarbetet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 32 KS 112/2023-101 

Motion - Avfallshantering i Arboga (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Hans Ivarsson (C) och Marie-Louise Söderström (C) har lämnat in en 

motion med förslag för att få en effektiv avfallshantering till en rim-

lig kostnad; 

- att Arboga kommun lämnar VafabMiljö Kommunalförbund 

- att Arboga kommun utreder vilka andra möjligheter eller upp-

handling som finns på marknaden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (37) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-09  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 KS 72/2023-101 

Interpellation - Fler föreskoleplatser i Medåker 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föra en dialog med 

fastighetsägaren om att utöka förskolan i Medåker inom befintliga 

lokaler. 

Bo Molander (S) har i en interpellation 2023-01-26, ställd till barn- 

och utbildningsnämndens ordförande, Richard Fallqvist, begärt en 

redogörelse av hur förvaltningens arbetet, tillsammans med fastig-

hetsägaren, med att utreda möjligheterna till att kunna erbjuda fler 

barn förskoleplats inom befintliga lokaler i Medåker, fortlöper 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-26 att interpellationen får 

besvaras på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde i 

mars. 

Till kommunfullmäktiges sammanträde har svar inkommit från 

Richard Fallqvist (L); 

"Under hösten 2022 var det platsbrist på Bofinkens förskola i Med-

åker och sökande hänvisades till annan förskola. En studie på vilket 

sätt fler förskoleplatser skulle kunna skapas genomfördes under 

tidig höst. Förslag om att kunna förlägga delar av Bofinkens verk-

samhet i Tåbygläntans lokaler presenterades för barn- och utbild-

ningsnämnden i september 2022. Förslaget innebar att förskolan i 

Medåker skulle spridas på tre olika lokaler och bli betydligt dyrare 

en dagens nivåer. Förslaget bedömdes vara orimligt utifrån flera 

kriterier. 

En förfrågan skickades till fastighetsägaren om möjligheten att utöka 

antalet platser i befintliga lokaler. När interpellationen inkom hade 

ännu inget svar inkommit från fastighetsägaren.  

Den 3 februari 2023 inkom svar där det framkom att det står hyres-

gästen fritt att bekosta en utredning inom detta område. Barn- och 
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utbildningnsnämden kommer att behandla förslaget på nästkom-

mande nämndsammanträde. Utifrån både ekonomiska förutsätt-

ningar, som såväl att behovet av förskoleplatser har minskat, be-

dömer jag det inte som möjligt att utöka antalet platser i nuläget." 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 34 KS 111/2023-101 

Interpellation - När kommer ett beslut om detaljplan för 
Götlunda? (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklara interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Hans Ivarsson (C) och Marie-Louise Söderström (C) har i en inter-

pellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande, Jonna Lindman 

(M), ställt frågan; När kommer ett beslut om detaljplan för Götlunda? 

Till kommunfullmäktiges sammanträde har svar inkommit från 

Jonna Lindman (M); 

" I den gällande översiktsplanen pekas Götlunda ut som ett möjligt 

utvecklingsområde för bostäder. Kommunen har succesivt förvärvat 

mark i Götlunda med syfte att ha en god planberedskap för bostäder. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2019 fick samhälls-

byggnadsenheten i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten 

Holmsätter 1:3, även kallat ”Gärdet”. Utöver uppdraget avseende 

bostäder, finns ett uppdrag för att utreda möjligheten att utveckla 

Götlunda skola. Den pågående utredningen avser att titta på om-

rådet i stort och dess utveckling i närtid samt på sikt.  

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med samtliga uppdrag utifrån en 

fastställd planlista. Planlistan rangordnar uppdrag utifrån en be-

stämd prioritet, som bestäms utifrån behov och tillgängliga resurser. 

Under våren kommer planlistan att lyftas i kommunstyrelsen där 

prioriteringen av kommunstyrelsens planuppdrag ses över. I denna 

lista finns uppdraget för Götlunda upptagen och möjlighet för inspel 

och diskussion kommer att finnas under sammanträdet." 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 35 KS 26/2022-102 

Kompletteringsval, Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mikael Skott (KD) utses till ersättare i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund den 24 november 2022 lämnades 

en ersättarplats vakant. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utsedd förtroendevald  
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 36 KS 27/2023-102 

Entledigande samt kompletteringsval, ersättare i 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lena Viborg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd. 

2. Max Elgeby (S) utses till ny ersättare i Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning 

Lena Viborg (S) begär entledigande från uppdraget som ersättare i 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Entledigad förtroendevald 
Utsedd förtroendevald 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 37 KS 27/2023-102 

Entledigande samt kompletteringsval, ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Eddy Nzeyimana (KD) entledigas från uppdragen som ersät-

tare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Begäran om ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige 

skickas till Länsstyrelsen. 

3. Rahaf Ramdo (KD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

4. Mikael Skott (KD utses till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

5. Mikael Skott (KD utses till ny ledamot i barn- och utbildnings-

nämnden. 

Sammanfattning 

Eddy Nzeyimana (KD) begär entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Entledigad förtroendevald 
Länsstyrelsen 
Utsedda förtroendevalda 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 38 KS 495/2021-106 

Bildande av ett länsgemensamt samordningsförbund i 
Västmanland 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun godkänner bildande av ett gemensamt sam-

ordningsförbund i Västmanland. 

2. Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i 

Västmanland godkänns. 

3. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordnings-

förbundet fastställs till 2023-05-01.  

4. Förslag till reviderad förbundsordning för samordningsför-

bundet Västra Mälardalen godkänns.   

5. Samordningsförbundet Västra Mälardalen likvideras när för-

valtningsberättelsen och redovisningshandlingarna för 2023 

har delgivits medlemmarna. 

Sammanfattning 

I Västmanland har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Västmanland och samtliga kommuner i Västmanland utrett bildande 

av ett gemensamt samordningsförbund. Under 2022 beslutade läns-

presidiet att ta fram underlag för beslut om bildande av ett gemen-

samt samordningsförbund eller inte.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-22, § 45, att Arboga kommun 

ska delta i länsprocessen för framtagande av underlag inför ställ-

ningstagande om eventuellt länsgemensamt samordningsförbund 

samt, att deltagande i länsprocessen delegeras till kommunens 

representant i Västra Mälardalens Samordningsförbunds styrelse. 

Processen resulterade i ett ställningstagande från samtliga parter att 

det ska bildas ett gemensamt samordningsförbund, vilket har lett till 

att samtliga parter har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaring – Bildande av ett länssamordningsförbund i Väst-

manland, undertecknades av kommunstyrelsens ordförande i 

oktober 2022. 
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För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande parterna 

fatta beslut om att godkänna en förbundsordning. Föreliggande för-

slag till förbundsordning har tagits fram av länspresidiet. 

För att få en möjlighet till en kvalitativt bra övergång föreslås att det 

bildas en interimistisk styrelse inför start av det gemensamma sam-

ordningsförbundet i Västmanland. Den interimistiska styrelsen 

bildas från 1 maj 2023. Under perioden 1/5 – 31/12 2023 kommer 

den interimistisk styrelsen att verka inom det nya samordningsför-

bundet och ha ansvar för att förbereda organisatoriska förändringar 

och start av det gemensamma samordningsförbundet 2024-01-01. 

Beslut om godkännande av förbundsordning för ett gemensamt sam-

ordningsförbund i Västmanland innebär samtidigt att nuvarande 

tillgångar och skulder i Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

överförs till det nya samordningsförbundet i Västmanland. 

Förbundsordningen för samordningsförbundet Västra Mälardalen 

föreslås revideras med nedanstående text under den § som hanterar 

likvidation och upplösning i förbundsordningen, för att möjliggöra 

att samtliga tillgångar kan överflyttas till det gemensamma samord-

ningsförbundet Västmanland: ”Efter samråd och beslut kan förbundet 

träda i likvidation. Kvarvarande tillgångar, skulder, egendom och verksam-

het överförs från och med den 1 januari 2024 till det gemensamma Samord-

ningsförbundet Västmanland” 

Samtliga kommuner i Västmanland ska finnas representerade i styr-

ning av det nya länsgemensamma samordningsförbundet, tillsam-

mans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Västmanland. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Akten  
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§ 39 KS 495/2021-106 

Val till Samordningsförbundet Västmanland, 
interimistisk styrelse 2023-05-01 -- 2023-12-31 tillika 
styrelse 2024-01-01 -- 2026-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rahaf Ramdo (KD) utses till ledamot i den interimistiska 

styrelsen för Samordningsförbundet Västmanland tillika 

ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Västmanland 

2024-2026. 

2. Martina Fransson (S) utses till ersättare i den interimistiska 

styrelsen för Samordningsförbundet Västmanland tillika 

ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Västmanland 

2024-2026. 

Sammanfattning 

Inför bildandet av ett Länsgemensamt samordningsförbund i Väst-

manland 2024-01-01 föreslås att det bildas en interimistisk styrelse 

från och med den 1 maj 2023. Under perioden 1/5 – 31/12 2023 

kommer den interimistisk styrelsen att verka inom det nya sam-

ordningsförbundet och ha ansvar för att förbereda organisatoriska 

förändringarna och start av det gemensamma samordningsförbundet 

2024-01-01. 

De valda utses för mandatperioden och ingår därför automatiskt i 

länssamordningsförbundets styrelse från och med 2024-01-01. 

__________ 
 
Skickas till: 
Utsedda förtroendevalda 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 40 KS 105/2022-001 

Ekonomisk ram för Ungdomsenheten, som en del av 
barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ekonomisk ram för Ungdomsenheten 2023 uppgår till 

10 336 tkr år 2023, och ingår som en del av barn- och utbild-

ningsnämndens ekonomiska ram. 

Reservation 

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

Susanne Andersson (S), Per-Olov Linqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S), 

Joakim Rönnberg (S), Lars Lindén (S), Peter Weiderud (S),                    

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

Eva Aldén Luthman (V), Carin Björndahl (MP) och Anna-Lena 

Rehnman (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Sedan 2015 har fritids- och kulturförvaltningens verksamhet mins-

kats i och med att verksamheter och personalresurser flyttats till 

annan enhet alternativt tagits bort. Det har även dessförinnan min-

skats ner på personal genom att till exempel folkhälsofrågor flyttats 

till kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningens och nämndens 

uppdrag och omfattning har ytterligare reducerats genom beslut att 

överföra anläggningsansvaret till bolagen. Sedan sommaren 2021 

består den centrala administrationen på förvaltningen av tre tjänster 

(1,0 förvaltningschef, 0,50 nämndsekreterare, 0,50 utvecklare och 1,0 

föreningskonsulent).  

I mars 2022 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda 

framtida uppdrag och omfattning för fritids- och kulturförvalt-

ningens verksamheter. Uppdraget återrapporterades till kommun-

styrelsen i september 2022. Den bestod av en utförlig rapport från en 

extern utredare.  

Rapporten pekar på att fritids- och kulturförvaltningen är sårbar i sin 

litenhet. En liten förvaltningsledning skapar en sårbarhet vad gäller 

att säkra rutiner och lagstadgade uppgifter som åligger en nämnd. 

Vidare har en liten verksamhet små möjligheter att arbeta med ut-
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veckling och stärka samarbetet med andra viktiga aktörer. I rap-

porten presenteras fyra scenarier för tänkbara inriktningar för 

Arboga kommun. I ärendet så förordade kommunstyrelseförvalt-

ningen, med bakgrund av den politiska inriktningen att nämnden 

ska vara kvar, det alternativ som bygger på att fritids- och kultur-

förvaltningens verksamheter organiseras tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen i en ny förvaltning.  

Utifrån rapporten beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirek-

tören i uppdrag att tillsammans med skolchef, fritids- och kulturchef 

och övriga berörda att fortsätta utreda med inriktningen mot att 

bilda en ny förvaltning eller en stabil förvaltningsorganisation för 

fritids- och kulturverksamheterna.   

Arbetsgruppen har sedan de fick uppdraget vägt fördelar och nack-

delar med olika alternativa lösningar och även använt kommunled-

ningsgruppen som styrgrupp. Detta arbete, tillsammans med 

tidigare nämnda utredning, har resulterat i ett förslag utifrån ett 

verksamhets- och förvaltningsperspektiv till en stabil förvaltnings-

organisation. Förslaget innebär en kombination av den tidigare 

utredningens olika scenarier.    

Parallellt med utredningen av fritid och kultur har under år 2022 har 

koncernen genomfört Chefoskopet (kartläggning av chefers 

organisatoriska förutsättningar). I ett ställningstagande november 

2022 från politik och kommunledningsgrupp finns uppdrag till 

kommundirektör och vd:ar att ta fram åtgärder för att öka chefs-

stödet. Detta har arbetsgruppen vägt in i nedanstående förslag.  

Barnkonsekvensanalys  

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns 

rättigheter. 

Arbetsgruppens förslag  

• Fritids- och kulturförvaltningens administration och ledning 

(tre tjänster) flyttas till kommunstyrelseförvaltningen som ett 

led i att samordna och minska sårbarheten och öka det 

administrativa stödet till nämnder och förvaltningar. Dessa tre 
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tjänster samordnas med kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet.   

• Under november-december 2022 har kommundirektören 

samverkat med de fackliga om en organisationsförändring 

inom kommunstyrelseförvaltningen. Nuvarande 

kommunikations-enhet med två personer kommer att från och 

med 1 maj 2023 ingå i nuvarande kanslienhet på kommun-

styrelseförvaltningen.  

• Biblioteket, inklusive sitt uppdrag som medborgarkontor, blir 

en del av kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

• Ekbacksbadet organiseras under 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet under tiden som 

utredning kring drift i egen regi eller på entreprenad pågår 

(Uppdrag till kommunstyrelsen i Strategisk och ekonomisk 

plan 2023-2025).  

• Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet får ansvaret för 

att bereda och samordna de ärenden som ska beslutas av 

fritids- och kulturnämnden.  

• Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet får genom ovan-

stående punkter ett utökat uppdrag. Enheten heter 

Administrativ enhet (eller Staben) från och med den 1 maj 

2023. Den nya enheten arbetar med ledning, styrning och 

verksamhetsstöd, digitalisering, kommunikation, medborgar-

service och administration. Enheten ansvarar även för över-

gripande fritids- och kulturfrågor, bibliotek och Ekbacksbadet. 

Nuvarande kanslichef har aviserat om pensionsavgång den 30 

april. I samband med överflyttningen omvandlas tjänsten som 

förvaltningschef på fritid och kultur till en utredartjänst. 

• Föreningsstödet och de strategiska frågorna kommer under 

kommunstyrelseförvaltningens ansvar liksom biblioteket med 

sitt uppdrag som medborgarkontor. En konsekvens blir också 

att de för kommunen viktiga frågorna turism, samhälls-

planering och näringsliv får en direkt koppling till demokrati, 

bildning, civilsamhället och stödet till föreningar. 

• Ungdomsenheten, med kulturskolan och fritidsverksamhet 

för barn och ungdomar i åldern tio år och äldre efter skoltid, 

föreslås bli en enhet under barn- och utbildningsförvalt-

ningens verksamhetsområde Grundskola. Ungdomsenheten 
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har redan idag ett utvecklat samarbete och samverkan med 

verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.  

• Arbetsgruppen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 

den ekonomiska ramen för Ungdomsenheten, som en del av 

barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram. 

• Arbetsgruppen föreslår att kommundirektören får utrednings-

uppdrag att fortsätta utreda administrationen för att uppnå 

ytterligare samordning samt stärka och minska sårbarheten i 

det administrativa stödet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-21, § 30: 

o Fritids- och kulturförvaltningen upphör som egen förvaltning 

från och med den 1 maj 2023.  

o Fritids- och kulturförvaltningens Ungdomsenhet överförs till 

barn- och utbildningsförvaltningen. Övriga enheter överförs 

till kommun-styrelseförvaltningen.  

o Kommunfullmäktige beslutar om den ekonomiska ramen för 

Ungdomsenheten, som en del av barn- och 

utbildningsnämndens ekonomiska ram.  

o Fritids- och kulturnämnden fortsätter sitt uppdrag och 

nämnden samordnas från kommunstyrelseförvaltningen.  

o Kommundirektören får utredningsuppdrag att fortsätta 

utreda administrationen för att uppnå ytterligare samordning 

samt minska sårbarheten och stärka det administrativa stödet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Ekonomisk ram för Ungdomsenheten 2023 uppgår till 

10 336 tkr år 2023, och ingår som en del av barn- och 

utbildningsnämndens ekonomiska ram. 

Yrkande 

Peter Weiderud (S) yrkar att kommunfullmäktige ska 

- uppdra åt kommunstyrelsen att återta sitt beslut om nedläggning 

av fritids- och kulturförvaltningen med hänvisning till att beslutet 

strider mot kommunens reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder. 
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- uppdrag åt kommunstyrelsen att låta fritids- och kultunämnden 

yttra sig i frågan om fritids- och kulturförvaltningens framtid. 

- uppdra åt kommunstyrelsen att efter en inkluderande demokratisk 

process återkomma till kommunfullmäktige för beslut om 

förvaltningsorganisationen, inklusive med förslag till förändringar i 

reglementet, om så erfordras. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Efter begäran ajourneras möte klockan 19.00-19.05. 

Vid ställd proposition på Martin Nyqvists (SD) bifallsyrkande till 

kommunstyrelsen förslag mot Peter Weideruds (S) yrkande om 

uppdrag till kommunstyrelsen, finner ordföranden att kommun-

fullmäktige beslutar bifalla Martin Nyqvists (SD) yrkande om bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. 

Den som stödjer Martin Nyqvists SD) yrkade om bifall till kommun-

styrelsens förslag, röstar ja. Den som stödjer Peter Weideruds (S) 

yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen, röstar nej. 

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

Johansson (M), Ann-Louise Fallqvist (M), Gustav Isaksson (M), 

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

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

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

Louise Söderström (C) och Mats Öhgren (M).  

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

Bo Molander (S), Susanne Andersson (S), Per-Olov Linqvist (S), 

Kerstin Rosenkvist (S), Joakim Rönnberg (S), Lars Lindén (S), Peter 

Weiderud (S), Åsa Göransson (S), Kjell Persson (S), Sylvia Bergström 

Sparv (V), Eva Aldén Luthman (V), Carin Björndahl (MP) och Anna-

Lena Rehnman (S). 
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Utfallet är 16 ja-röster, 15 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar 

därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 41 KS 450/2022-049 

Finanspolicy, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finanspolicyn för kommunen och dess majoritetsägda bolag 

godkänns och gäller från och med 2023-04-01 

2. Nuvarande finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 

2020-03-19, §35, upphör att gälla 2023-03-31.  

Sammanfattning 

Nuvarande finanspolicy är från 2020. Förändringar har skett på 

finansmarknaden sedan dess och även de finansiella behoven ser 

annorlunda ut, varför behov av revidering av finanspolicyn före-

ligger. 

Finanspolicyn anger de övergripande principerna för finansverksam-

heten i kommunkoncernen. Finanspolicyn ska utgöra ett ramverk 

med övergripande målsättningar, ansvarsfördelning, risk-

definitioner, limiter och riktlinjer som beslutas av kommunfull-

mäktige. 

Med kommunkoncernen (kommunen) avses Arboga kommun och 

dess majoritetsägda bolag (bolagen).  

Policyn bör även vara vägledande för finansverksamheten inom 

kommunens förvaltade stiftelser. För hantering av kommunens 

samförvaltade stiftelser finns det separata placeringsriktlinjer.  

Kommunen har inte avsatta medel för att täcka hela pensions-

åtagandet. Dessa medel ska hanteras i enlighet med denna policy så 

att medel finns tillgängliga för utbetalning av pensioner.  

Vägledande för den finansiella hanteringen är kommunens riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning samt de fastställda finansiella målen. 

Syftet med finanspolicyn är att 

• fastställa riktlinjer för finansverksamheten inom kommunen 

• ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat 
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• identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för 

och hur riskerna ska hanteras 

• ange på vilket sätt rapportering, uppföljning och kontroll ska 

utformas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, ekonomienheten 
Akten  
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§ 42 KS 435/2022-003 

Reglementen för kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder, krisled-

ningsnämnd samt gemensamma arbetsformer antas att gälla 

från och med 2023-04-01 samtidigt upphör nu gällande reg-

lemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder, krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer att gälla. 

Sammanfattning 

Reglementen för kommunstyrelsen, övriga nämnder, krislednings-

nämnd samt gemensamma arbetsformer har reviderats genom att 

språket på moderniserats på några punkter samt att  

• Kommunens kostverksamhet strukits eftersom verksamheten 

nu bedrivs i Arboga Kommunalteknik AB 

• Möjligheten för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om 

förbud om att vistas på platser där det finns en påtaglig risk 

för trängsel enligt begränsningsförordningen har strukits 

eftersom författningen har upphört. 

• § 21 om medborgarförslag kompletteras till att även gälla e-

förslag (som är under införande och kommer att ersätta med-

borgarförslag). 

• Ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkesvux, hög-

skoleutbildning och uppdragsutbildning flyttas till socialnäm-

nden från barn- och utbildningsnämnden. 

• § 49 om utskott har förtydligats vad gäller val av utskottens 

presidium. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 43 KS 64/2023-003 

Reglemente för kommunens revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglemente för kommunens revisorer godkänns och ersätter 

reglemente från den 24 september 2015, § 108. 

Sammanfattning 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är full-

mäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för 

granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 

nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till 

legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan 

synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Gransk-

ningen kan också bidra till verksamhetsutveckling. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunens revisorer 
Akten  
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§ 44 KS 457/2021-024 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
mandatperioden 2023-2026, tillägg och förtydligande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kompletterade och förtydligade Arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Sammanfattning 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2023-

2026 antogs av kommunfullmäktige 2022-08-25, § 71. 

När bestämmelserna nu har börjat tillämpas har det upptäckts att 

regel kring reseersättning till heltidsengagerad förtroendevald fallit 

bort; Till heltidsengagerade (mer än 40 %) förtroendevalda betalas rese-

kostnadsersättning enligt samma regler som för anställda i kommunen. 

Utgångspunkten för resan är arbetsplatsen.  

Denna regel ingick i bestämmelserna för mandatperioden 2019-2022. 

Likaså har behov av förtydligande av regler för reseersättning i sam-

band med sammanträden för övriga förtroendevalda, framkommit. 

Reseersättning kan begäras för sträckan mellan förtroendevalds 

bostad och sammanträdesplats om sträckan överstiger 3 km. 

Avståndet beräknas utifrån en 3 km-radie med sammanträdesplatsen 

som utgångspunkt. 

Vidare har årsarvodena räknats om till procentsats av hela riksdags-

mannaarvodet. Tidigare utgick de från 90% av riksdagsmannaar-

vodet, vilket blev lite krångligt att förklara. I kronor blir det exakt 

samma belopp. 

Förtroendamannarådet, med samtliga partier representerade, träf-

fades den 15 februari 2023 och ställde sig bakom förslaget tillägg och 

förtydligande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/ HR-enheten, Akten  
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§ 45 KS 215/2022-141 

Strategi för Hjälmarens utveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gemensam övergripande strategi för utveckling av Hjälmaren 

antas.  

2. Kommunen ställer sig positiv till att fortsatt arbeta och skapa 

en gemensam samordningsfunktion för arbetet med strategin 

och Hjälmaren.   

Sammanfattning 

Under hösten 2021 har representanter från de kommuner, regioner, 

länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring Hjälmaren 

arbetat med att formulera en gemensam målbild för Hjälmaren.  

Ett utkast på den gemensamma strategin presenterades under våren 

2022. 

Under sommaren och tidig höst 2022 har samtliga organisationer 

haft möjlighet att skicka strategin på remiss till berörda instanser. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för en 

revidering av strategin. Under hösten 2022 har den kommun- och 

länsövergripande projektgruppen träffats och synkroniserat före-

slagna förändringar och en slutgiltig version av strategin tagits fram i 

december 2022. 

Syfte och mål 

Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer gemen-

samma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom 

landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. I strategin har en 

övergripande vision för Hjälmaren formulerats:  

• Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt hållbart sätt och 

dess ekologiska och kemiska status är god. Insatser inom landsbygds-

utveckling, friluftsliv, rekreation och besöksnäring samordnas och 

sker gemensamt över kommun- och länsgränser.  

• Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och attraktiv med 

goda förutsättningar för boende, etablering och service. Det breda 
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utbudet av upplevelser på och kring Hjälmaren gör att sjön är ett 

välkänt besöksmål både nationellt och internationellt. Det aktiva 

båtlivet på sjön knyter samman både människor och landskap kring 

Hjälmaren. 

Strategin består vidare av åtta olika teman: friluftsliv, besöksnäring, 

landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, 

vattennivå- och kvalité samt fiske. Under respektive tema har en 

framtidsbild och ett antal ställningstaganden formulerats. Dessa 

bidrar samtliga till att uppnå den övergripande visionen ovan. 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera berörda 

organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa förutsätt-

ningar för att organisationerna tillsammans och var för sig lång-

siktigt arbetar både strategiskt och operativt åt samma håll för att 

utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta sätt själva grunden i det 

fortsatta gemensamma arbetet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Gemensam övergripande strategi för utveckling av Hjälmaren 

antas.  

2. Kommunen ställer sig positiv till att fortsatt arbeta och skapa 

en gemensam samordningsfunktion för arbetet med strategin 

och Hjälmaren.   

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 46 KS 406/2022-530 

Revidering, principer för planering och finansiering av 
kollektivtrafik i Västmanlands län 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län revideras. 

Bilaga 3 – Principer för planering och finansiering av kollek-

tivtrafik i Västmanlands län tillförs avtalet samt att avtalet i 

övrigt revideras med hänvisning till bilaga 3 i avtalets punkt 

3.3.  

2. Revideringen ska gälla från och med 1 januari 2024. 

3. Det reviderade avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län 

antas under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar 

likalydande beslut. 

Sammanfattning 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på 

förändrade principer för planering och finansiering av länets kollek-

tivtrafik. Bakgrunden är att det som följd av att kollektivtrafiken i 

Västmanland är ett delat ansvar mellan Regionen och länets kom-

muner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och utveckla 

tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län 

(Avtalet) som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och 

finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat: 

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional stom-

trafik och att utbudet inom stomstråken ska kunna skilja sig 

beroende av efterfrågan. 

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional 

stomtrafik. 

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta 

hänsyn till antal dimensionerande fordon med effekt att res-

pektive linje får en högre fast kostnad men lägre rörlig 

kostnad. 

• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar 

vilka parametrar som ska vara styrande vid planering. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten 
Akten  
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§ 47 KS 317/2022-101 

Svar på motion - Policy vid hot mot tjänstepersoner 
under tjänstgöring 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att befintliga rutiner 

uppfyller motionärens förslag. 

Sammanfattning 

Dan Avdic Karlsson (V) har lämnat in en motion med förslag att 

Arboga kommun skaffar sig en väl genomtänkt policy vad gäller hot 

och trakasserier riktade mot personer som arbetar med utredningar 

och handlägger ärenden eller genomför tillsyn av verksamheter.  

Arboga kommun har en rutin vid hot och våld på arbetsplatsen som 

är antagen Kommunledningsgruppen och senast uppdaterad 2022-

08-22. Rutinen behandlar arbetsgivarens ansvar och vilket ansvar 

cheferna har. Vidare anges hur man ska agera vid hot och våld för att 

alla ska känna sig trygga och säkra om en sådan situation uppstår. 

Kommunens verksamheter har också egna specifika rutiner kopp-

lade till deras verksamheter.  

Individ- och familjeomsorgen samt försörjningsstöd har till exempel 

verksamhetsspecifika rutiner som heter ”Rutin för att förebygga och 

hantera hotfulla ärenden” samt en säkerhetsrutin.  

Dessa verksamhetsspecifika rutiner täcker in de områden som Dan 

Avic Karlsson lyfter fram i motionen.  

Bedömningen är att kommunens befintliga rutiner redan fyller den 

funktion som motionären efterlyser. Därför behövs ingen ytterligare 

policy skrivs gällande hot, våld och trakasserier. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 48 KS 110/2022-101 

Svar på motion - Säkerställ en god vård för våra äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås utifrån socialförvaltningens olika kvalitets-

åtgärder och genomlysningar. 

Reservation 

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

Susanne Andersson (S), Per-Olov Linqvist (S), Kerstin Rosenkvist (S), 

Joakim Rönnberg (S), Lars Lindén (S), Peter Weiderud (S), Åsa 

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

Aldén Luthman (V), Carin Björndahl (MP) och Anna-Lena Rehnman 

(S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag att 

snarast initiera en revision av Arbogas äldrevård och hemtjänst, där 

anhöriga, omsorgstagare och medarbetare kommer till tals, för att 

tydliggöra vilka förbättringar som behöver genomföras för att säker-

ställa tillräcklig bemanning och tillräcklig hög kvalitet på lång sikt. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen 

2022-03-10. Kanslichef remitterade motionen till socialnämnden 

2022-03-18. 

Socialnämndens yttrande:  

Socialförvaltningens åtgärder för att säkerställa kvalitén inom vård 

och omsorg: 

• KPMG har gjort en granskning av kvalitet, effektivitet och 

brukarnöjdhet inom äldreomsorgen. 

• En genomlysning har gjorts av hemtjänsten som presenteras 

på socialnämndens sammanträde den 14 december 2022. 

• Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn 

gällande särskilt boende för äldre och tillsyn av kommunal 

hälso- och sjukvård. Tillsynerna genomförs i Sveriges samtliga 

kommuner. 
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• En uppföljning kommer att göras utifrån omorganisationen 

inom vård och omsorg under våren 2023. 

• Synpunktshantering för brukare och anhöriga. 

• Medarbetare har APT, medarbetarsamtal, Puls-mätningar, 

avvikelsehantering. 

Socialnämndens förslag till beslut: 

Motionen föreslås avslås utifrån socialförvaltningens olika 

kvalitetsåtgärder och genomlysningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås utifrån socialförvaltningens olika kvalitets-

åtgärder och genomlysningar. 

Yrkande 

Rahaf Ramdo (KD) och Marie-Louise Söderström (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen samt avslag 

på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Rahaf Ramdos (KD) med fleras bifallsyr-

kande till kommunstyrelsen förslag mot Sara Axelsson Gustafssons 

(S) yrkande om bifall till motionen, finner ordföranden att kommun-

fullmäktige beslutar bifalla Rahaf Ramdos (KD) yrkande om bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

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

Meddelande till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

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

Entledigande samt kompletteringsval, ersättare i 
fritids- och kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Carina Viding (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 

fritids- och kulturnämnden. 

2. Håkan Sandberg (SD) utses till ny ersättare i fritids- och kul-

turnämnden. 

Sammanfattning 

Carina Viding (SD) begär entledigande från uppdraget som ersättare 

i fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Entledigad förtroendevald 
Utsedd förtroendevald 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Akten 


