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§ 51  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

          Ärende 12: Motion, gällande barn och ungas psykiska hälsa 

          Ärende 13: Motion, anlägga en kommunal ridanläggning 

          Ärende 14: Motion, stärka skolans roll 

          Ärende 15: Interpellation, förskolan i Medåker 

          Ärende 16: Medborgarförslag - bostäder på Norra Ågatan 

          Ärende 17: Interpellation - förfarandet vid avsiktsförklaring    
                               med Lanthem 

          Ärende 18: Enkel fråga, angående förskolan i Medåker 

          Ärende 19: Interpellation - förfarandet vid avsiktsförklaring    
                               med Lanthem  
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§ 52 KS 194/2022-101 

Medborgarförslag - Belysning på cykelväg till ridskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslaget till 

behandling då förslaget rör belysning av väg där kommunen 

inte är väghållare. 

Sammanfattning 

Terje Jirovsky har inkommit med ett medborgarförlag om att kom-

munen sätter upp belysning längs hela sträckan på cykelväg/väg 

mellan Södra Brattberget och ridskolan. 

Kommunen har tidigare anlagt en belyst cykelväg mellan Södra 

Brattberget fram till vägen som leder till Skogsborgs kyrkogård. 

Resterande sträcka därifrån till ridklubben är statlig respektive 

enskild väg. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 53 KS 235/2022-101 

Medborgarförslag - Sturevallen bör renoveras för en 
mer aktiv folkhälsa i Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslaget till 

behandling med hänvisning till att området för närvarande 

utreds för andra ändamål. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Andreas Silverstens (S) yrkande. 

Sammanfattning 

David Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att 

renovera Sturevallen för en mer aktiv folkhälsa i Arboga kommun. 

Översiktsplanen pekar ut angivet område som omvandlingsområde 

för stadsmässig bebyggelse, handel och kontor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09, § 176, att uppdra till kom-

munstyrelseförvaltningen att ta fram en detaljplan för området 

Sturevallen samt att tillsammans med Kommunfastigheter i Arboga 

AB och andra berörda, undersöka flytt av idrottsanläggningarna från 

Sturevallen till annan lämplig plats. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslaget till 

behandling med hänvisning till att området för närvarande 

utreds för andra ändamål. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 

till kommunstyrelsen för att införlivas och behandlas i samband med 

pågående uppdrag gällande Sturevallen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på presidiets förslag om att inte ta upp med-

borgarförslaget till behandling,  mot Andreas Silverstens (S) yrkande 
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om att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen, finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets 

förslag. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller presidiets förslag 

om att inte ta upp medborgarförslaget till behandling, röstar ja. Den 

som bifaller Andreas Silverstens (S) yrkande om att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen, röstar nej. 

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

Håkan Tomasson (M), Arne Henriksson (M), Annelie Persson (M),        

Mikael Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Peter Wahlström (M),                 

Eva Dahlén (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C),                

Kjell Wendin (KD), Anders Frants (MP), Alexander Knutsson  (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), Lars Falck (SD),              

Sune Gustavsson (OPA) och Mats Öhgren (M). 

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

Sara Axelsson Gustafsson (S), Aleksandra Janse (S), Stefan Carlsson (S), 

Bo Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Kjell Persson (S),                        

Karl-Bertil Eklund (S), Kjell Cladin (S) och Ove Janse (S). 

Avstår från att rösta: Karin Cladin (S). 

Utfallet är 25 ja-röster, 11 nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta 

och 4 platser är vakanta. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla presidiets förslag 

om att inte ta upp medborgarförslaget till behandling. 

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

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden, 
bordlagt ärende 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Åsa Göransson (S) utses till ny ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden. 

Sammanfattning 

Sophia Morgansdotter (S) har begärt entledigande från uppdraget 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-21, § 44, att entlediga Sophia 

Morgansdotter från uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-

nämnden samt att bordlägga valet av ny ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Åsa Göransson (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 55 KS 198/2022-041 

Revidering av taxa för jourbostad inom individ- och 
familjeomsorg 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxan för jourbostad för individ- och familjeomsorgen 

revideras till 200 kronor/dygn och gäller från och med den     

1 juli 2022. 

Sammanfattning 

Taxan för jourbostad höjdes från 120 kronor/dygn 2021 till 250 kr/ 

dygn 2022. Den stora ökningen motiverades med att taxan kopplades 

till bostadsmarknadens hyreskostnader som kommunen har för jour-

lägenheterna på Trädgårdsgatan. Höjningen anses för hög. 

I beräkning av kostnaderna för jourbostaden ingår hyra samt elkost-

nad. Idag är hyran för 7 jourlägenheter 30 928 kronor/månad sedan 

tillkommer el för alla 7 lägenheter med cirka 4 900 kronor/månad. 

Kostnaden för ett dygn för en lägenhet blir då cirka 170 kronor. För 

att dessutom täcka kostnader vid tillfällen då lägenheterna inte är 

uthyrda föreslås att taxan för jourbostad ska vara 200 kronor/dygn. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 56 KS 115/2022-104 

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen av partistödet för år 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2021. I de fall 

överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har 

redovisning av syftet med överföringen skett.  

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 57 KS 86/2022-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamhetsberättelser för 2021 för kommunens råd läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av kom-

munens råd den 20 februari 2003 § 60, att råden årligen ska rap-

portera om dess verksamhet till kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelser har upprättats av kommunstyrelseförvalt-

ning för förebyggande rådet och näringslivsrådet. 

Tillgänglighetsrådet har inte haft någon verksamhet under 2021 på 

grund av pandemin, verksamhetsberättelsen har upprättats i samråd 

med rådets ordförande. 

Socialnämnden behandlade kommunala pensionärsrådet och kom-

munala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sammanträdet den 

26 januari 2022, § 7. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 58 KS 159/2022-042 

Årsredovisning 2021, Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen, och 

enskilda ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för 

2021 års verksamhet 

Deltar inte i beslutet 

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter 

eller ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälar-

dalen deltar inte i behandlingen och beslutet i den del av ärendet 

som berör ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med års-

redovisning för år 2021. 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har inkom-

mit med revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna tillstyrker att 

respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter i densamma. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige be-

viljar styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen, och 

enskilda ledamöter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års verksam-

het. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Akten  
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§ 59 KS 145/2022-042 

Årsredovisning 2021 VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Direktionen för Vafab Miljö Kommunalförbund, och enskilda 

ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 

verksamhet 

Deltar inte i beslutet 

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter 

eller ersättare i direktionen för Vafab Miljö Kommunalförbund deltar 

inte i behandlingen och beslutet i den del av ärendet som berör 

ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 

år 2021. 

Revisorerna i VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med 

revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna tillstyrker att respektive 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige 

beviljar direktionen för Vafab Miljö Kommunalförbund, och enskilda 

ledamöter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Vafab Miljö Kommunalförbund  
Akten  
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§ 60 KS 44/2022-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Revisionsrapport; Gransk-

ning av beslutsprocess och 

upphandling gällande 

investeringsprojektet 

nybyggnad skola. 

KS 54/2022 2022-04-20 In KPMG AB 

Svar på medborgarförslag 

om att skapa en teknikbana 

och nybörjarled för moun-

tainbike i Jäderskogen. 

KS 153/2021 2022-04-25 In Fritids- och 

kulturnämnd

en 

Årsredovisning 2021 för 

kommunstyrelsens 

stiftelser. 

KS 177/2022 2022-04-25 Upp Kommunstyr

elsen 

Svar på medborgarförslag 

om att förbättra staketet på 

Kapellbron, Ladbron och 

Strandvägen för att höja 

säkerheten för barn. 

KS 158/2018 2022-05-20 Upp Kommunstyr

elsen 

Svar på medborgarförslag 

om ett barn-säkrare staket 

på Kapellbron och längs 

Ladbron. 

KS 583/2019 2022-05-20 Upp Kommunstyr

elsen 

Svar på medborgarförslag 

om nytt räcke/ staket vid 

Ladbron. 

KS 80/2021 2022-05-20 Upp Kommunstyr

elsen 
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Tertialuppföljning 2022, 

Arboga kommun. 

KS 178/2022 2022-05-20 Upp Kommunstyr

elsen 

Information om ny Lag om 

tobaksfria nikotin-

produkter den 1 augusti 

2022. 

KS 218/2022 2022-05-10 In Länsstyrelsen 

i 

Västmanland 

Ny ersättare i kommunfull-

mäktige, Alexander 

Knutsson (L). 

KS 26/2022 2022-05-11 In Länsstyrelsen 

i 

Västmanland 

Protokoll; Västra Mälar-

dalens Överförmyndar-

nämnd, 2022-05-10. 

  2022-05-12 In Västra 

Mälardalens 

Överförmynd

ar-nämnd 

Protokoll; Västra Mälar-

dalens Myndighets-

förbund, 2022-05-04. 

  2022-05-17 In Västra 

Mälardalens 

Myndighetsfö

rbund 

Rapport; Länsstyrelsens 

inspektion av Västra 

Mälardalens Överför-

myndarnämnd. 

KS 153/2022 2022-03-31 In Länsstyrelsen 

i Stockholm 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 61 KS 240/2022-101 

Motion, gällande barn och ungas psykiska hälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

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

att kommunen ska initiera arbetet med att upprätta en familjecentral 

där olika aktörer kan vara samlokaliserade och samverka direkt runt 

barnets familj 

samt att kommunen i det arbetet aktivt ska söka samverkan och tidig 

delaktighet med de aktörer som i dag utför de delar som bör ingå en 

sådan verksamhet 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 62 KS 241/2022-101 

Motion, anlägga en kommunal ridanläggning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

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

att kommunen ska undersöka möjligheterna (inklusive beräknad 

hyreskostnad för kommunen) för att uppföra en ny ridanläggning 

inom kommunkoncernen som uppfyller de kvalitetskrav som 

Svenska ridsportförbundet har samt i övrigt är ändamålsenlig för 

ridskoleverksamhet/föreningsverksamhet där många utövare i dag 

är flickor 

samt att beslut i frågan fattas skyndsamt så att om kommunen landar 

i att en ny ridanläggning ska uppföras, att beslutet hinner verkställas 

innan nuvarande kontrakt förlängs. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 63 KS 242/2022-101 

Motion, stärk skolan roll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

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

att stärka elevhälsan med en talpedagog 

att stärka elevhälsan med anställda ungdomscoacher med viss 

tjänstgöring också kvällstid 

att verka för att aktivt öka skolans samarbete med andra viktiga 

aktörer för att arbeta mot psykisk ohälsa i ett tidigt skede 

samt att sätta rimliga gränser för hur många elever en skolkurator, 

en psykolog, en läkare och en skolsköterska kan ha ansvar för (i dag 

finns inga sådana gränser). 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 64 KS 245/2022-101 

Interpellation - förskolan i Medåker 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Inga-Lill Frössman (V) har inkommit med en interpellation, ställd till 

barn- och utbildningsnämndens ordförande, Hans Ivarsson (C), med 

fråga om varför förskolebarn bosatta i Medåker inte kan erbjudas 

plats i förskolan i Medåker samt varför inte del av Tåbygläntan i 

Medåker kan nyttjas för de äldre förskolebarnen. 

Hans Ivarsson (C) har inkommit med svar på interpellationen; 

Inför nästa läsår har behovet av förskoleplatser i Medåker ökat mar-
kant, vilket betyder att några barn som önskat plats på Bofinken er-
bjuds en förskoleplats inne i tätorten. 

Beslutet har fattats för att garantera en trygg och säker förskolemiljö 
för alla barn. Bofinkens förskoleverksamhet bedrivs i två byggnader 
varav endast en ena är anpassad för de yngsta barnen. I den gruppen 
går det i dagsläget inte att placera fler barn. 

Att det tidigare fritidshemmet i Tåbygläntan inte används som för-
skoleverksamhet beror på att miljöerna inomhus och utomhus inte är 
anpassade för det ändamålet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (22) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-02  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 65 KS 243/2022-101 

Medborgarförslag - bostäder på Norra Ågatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar inte upp medborgarförslaget till 

behandling med anledning av kommunen inte äger eller råder 

över de utpekade fastigheterna. 

Sammanfattning 

Susanne Linde har lämnat in ett medborgarförslag om att Norra 

Ågatans östra del borde kunna bli en plats för ett framtida bo-

stadsområde med äldreboende/seniorboende och kanske ett 

servicehus. 

Medborgarförslagets utpekade fastigheter ägs av Arboga Industri-

park AB och kommunen har därmed inte någon rådighet över 

fastigheterna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (22) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-02  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66 KS 253/2022-101 

Interpellation - förfarandet vid avsiktsförklaring med 
Lanthem 

Interpellationen är återtagen - ärendet utgår. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (22) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-02  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 67 KS 254/2022-101 

Enkel fråga, angående förskolan i Medåker 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förklarar den enkla frågan besvarad. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har ställt en enkel fråga till barn- och utbildnings-

nämndens ordförande, Hans Ivarsson (C): 

- Tänker BUF/BUN skapa förutsättningar så att alla barnfamiljer 

med önskemål om placering i Medåkers förskola "Bofinken" får den 

möjligheten redan från hösten 2022. 

Hans Ivarsson (C) besvarar den enkla frågan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (22) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-02  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 68 KS 256/2022-101 

Interpellation - förfarandet vid avsiktsförklaring med 
Lanthem 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges näst-

kommande sammanträde i augusti. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har inkommit med en interpellation, ställd till 

ordförande i styrelsen för Kommunfastigheter i Arboga AB, Peter 

Wahlström (M), med frågor gällande förfarande vid avsiktsför-

klaring med Lanthem; 

 -Var du, som ordförande i KFIAs styrelse, informerad om att avtals-

förklaringen hade undertecknats av KFIA? 

-Varför har inget styrelsebeslut tagits innan en avtalsförklaring 

undertecknades? 

- Varför informerades inte någon politisk församling om att avtal 

skulle skrivas eller hade skrivits? 

-Anser du, likt revisionen, att ” processen med att teckna avtal om 

förstudie var allmänt känd i kommunen”? 

__________ 
 
Skickas till: 
Peter Wahlström (M) 
Akten 


