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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar. 

    Utgår: 

   - Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

skenande kostnader inom socialförvaltningen. 

   - Bordlagt val av revisor samt vice ordförande. 

   Tillkommer: 

   - Interpellation till socialnämndens ordförande om ändringar i taxa 

och regler för vård och omsorg. 
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§ 2 KS 465/2018-101 

Anmälan av medborgarförslag om förbättring av 
Gäddgårdskolans skolgård 

Kommunfullmäktiges beslut 

 1. Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Klass 5 C på Gäddgårdsskolan har genom Mona Karlsson och Karin 

Lund inkommit med ett medborgarförslag den 20 december 2018 om 

en förbättring av Gäddgårdsskolans skolgård. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 3 KS 32/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag om att Arboga kommun 
bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lina Ricklund har kommit in med ett medborgarförslag den 21 

januari 2019 om att Arboga kommun bör stärka sitt engagemang i 

klimatomställningen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 4 KS 402/2017-101 

Svar på medborgarförslag om borttagande av Arboga 
kommuns uppmaning/beslut till villaägare att de i vissa 
fall är skyldiga att snöröja och halkbekämpa trottoarer 
och vägbanor som gränsar till villatomten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att ansvaret för 

gångbanerenhållningen regleras enligt kommunfullmäktiges beslut 

den 14 december 1995, § 154 och att det i dagsläget inte finns några 

nya förutsättningar som motiverar en annan reglering. 

Sammanfattning 

Roland Magnusson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 

16 november 2017, § 159, kommit in med ett medborgarförslag om 

att kommunen tar bort uppmaningen till villaägare att snöröja och 

halkbekämpa trottoarer och vägbanor som angränsar till villatomten. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget 

till tekniska nämnden för besvarande. Under ärendets beredning på 

tekniska förvaltningen fördes en diskussion med 

kommunstyrelseförvaltningen om att ärendet nog borde återföras till 

kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 

Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 oktober 

2018, § 81 att medborgarförslaget avslås med motiveringen att 

ansvaret för gångbanerenhållningen regleras enligt 

kommunfullmäktiges beslut den 14 december 1995, § 154 och att det i 

dagsläget inte finns några nya förutsättningar som motiverar en 

annan reglering. 

Då tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2019 och 

frågorna ska hanteras av kommunstyrelsen så föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska besvaras 

av kommunfullmäktige. 

Roland Magnusson deltar vid överläggningarna. 
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Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att ansvaret för 

gångbanerenhållningen regleras enligt kommunfullmäktiges beslut 

den 14 december 1995, § 154 och att det i dagsläget inte finns några 

nya förutsättningar som motiverar en annan reglering. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 KS 443/2018-101 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om att avsiktsförklaring saknas från 
majoriteten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 29 november 2018, § 156. 

Interpellanten undrar om de sju partier som har bildat majoritet 

kommer att lämna någon avsiktsförklaring om den politik som de 

tänker föra samt när. 

Av interpellationssvaret framgår att P7 ska föra en politik för ett 

bättre Arboga, och fortsätta det arbete som påbörjades våren 2016, 

när det blev ett majoritetsskifte efter 97 år av Socialdemokratiskt 

styre. Samt att P7 har lämnat en avsiktsförklaring. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 6 KS 9/2019-311 

Inriktningsbeslut för Herrgårdsbron 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige i april månad 2019 

beslutar om kompletteringsbudget på 22 000 000 kronor för 

investeringsprojektet Herrgårdsbron, föreslås kommunstyrelsen, 

teknisk verksamhet, erhålla investeringsbudget år 2020 på 27 000 000 

kronor samt år 2021 på 5 000 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom extern upplåning av 59 000 000 kronor 

under åren 2019-2021. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

genomförandet av projektet 2019. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över ekonomi 

och konsekvenser av en etappindelning av projektet. 

Sammanfattning 

Herrgårdsbron har varit föremål för utredning sedan hösten 2015. En 

besiktning som genomfördes då visade att brons pelare har 

omfattande erosionsskador kring fundamenten och den 

grundläggande rustbäddskonstruktionen. Dessa skador kan på sikt 

medföra att säkerheten av och kring konstruktionen inte längre kan 

garanteras. Besiktningen visade även på ett omfattande behov av 

renovering av större delen av brons reglerluckor och 

överbyggnadskonstruktion. 

Utifrån besiktningsanmärkningarna med efterföljande utredning har 

en omfattande projektering genomförts under 2016 och 2018. 

Projekteringen omfattar i stort sett hela brokonstruktionen, 

manöversystem och tillståndhantering för åtgärder.  

Under upphandlingsförfarandet inkom inga anbud. Tekniska 

nämnden beslutade då att avbryta upphandlingen och istället utföra 

projektet i egen regi tillsammans med ramavtalade entreprenörer. 

Projektet har bedömts ha extremt höga risker och har varit svårt att 
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prissätta vilket var en anledning till att potentiella anbudslämnare 

valt att avstå. 

För att möjliggöra fortsatt tid- och resursplanering för utförande 

behöver beslut om inriktning fattas avseende utförandet av 

Herrgårdsbrons renovering. 

Med hänsyn till de brister i brons konstruktion och underspolningar 

som redovisats måste åtgärder för bron genomföras. För att 

möjliggöra genomförande begär kommunstyrelsen, teknisk 

verksamhet, tilläggsanslag om 32 000 000 kronor för renovering. 

Projektet planeras pågå åren 2018-2021. Se tabell nedan. 

Uppskattad kostnadsfördelning för perioden 2018-2021 

2018   3 000 000 kr 

2019   27 000 000 kr 

2020   27 000 000 kr 

2021   5 000 000 kr 

Totalt exkl. riskkostnad  62 000 000 kr 

Tekniska nämnden erhöll i 2018 års investeringsbudget 25 000 000 

kronor för renovering av Herrgårdsbron. Finansiering skulle ske 

genom extern upplåning. Under år 2018 har 3 000 000 kronor 

utnyttjats medan kommunfullmäktige förutsätts besluta om 

kompletteringsbudget år 2019 för resterande 22 000 000 kronor. 

Inom kommunstyrelsens, teknisk verksamhets, investeringsbudget 

år 2019 kan 5 000 000 kronor omfördelas till Herrgårdsbrons 

renovering. Det innebär att investeringsbudget, 27 000 000 kronor, 

för projektet finns för år 2019. 

För åren 2020-2021 behövs ytterligare 32 000 000 kronor, fördelat på 

27 000 000 kronor år 2020 samt 5 000 000 kronor år 2021. För att 

igångsätta projektet behövs beslut om budget för den totala 

investeringen. 

Finansiering av 59 000 000 kronor föreslås ske genom extern 

upplåning under åren 2019-2021. 
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Förslag till beslut 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige i april månad 2019 

beslutar om kompletteringsbudget på 22 000 000 kronor för 

investeringsprojektet Herrgårdsbron, föreslås kommunstyrelsen, 

teknisk verksamhet, erhålla investeringsbudget år 2020 på 27 000 000 

kronor samt år 2021 på 5 000 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom extern upplåning av 59 000 000 kronor 

under åren 2019-2021. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att påbörja 

genomförandet av projektet 2019. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över ekonomi 

och konsekvenser av en etappindelning av projektet. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten  
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§ 7 KS 447/2018-003 

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, krisledningsnämnd samt 
gemensamma arbetsformer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer antas. 

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen, övriga nämnder 

krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer reviderades 

senast i kommunfullmäktige den 25 oktober 2018, § 114 i samband 

med beslut om nämndsorganisation för mandatperioden 2109-2022. 

Nu har ytterligare revideringar gjorts inför den nya mandatperioden. 

Sveriges Kommuner och landstings underlag för lokala bedömningar 

har använts som vägledning. 

I förslaget har ny text tillförts med kursiv text och text som bör tas 

bort har strukits över.  

Bland förändringarna kan nämnas 

 Anställning av förvaltningschefer och kommundirektör har 

flyttats från avsnitt 1.8 personalpolitiken till avsnitt 1.3 

kommunstyrelsens övergripande uppgifter. 

 Avsnitt 1.13 om Styrande dokument har lagts till. 

 Avsnitt 2.3 Behandling av personuppgifter har anpassats. 

 Tekniska nämndens uppgifter i reglementet har flyttats till 

kommunstyrelsen och viss revidering har gjorts. Ytterligare 

revideringar kommer att bli nödvändiga längre fram. 

 Avsnitt 2.9.11 Jäv och 2.9.12 Yrkanden har lagts till. 

Kommunallagens möjligheter till självförvaltningsorgan har inte 

belysts i förslaget. Inte heller att ge möjlighet till sammanträde på 

distans finns med i förslaget. 

__________ 
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Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 8 KS 329/2018-003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 

2. Arbetsordningen gäller från och med den 1 mars 2019. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2018, § 7, att anta 

arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från den 1 mars 2018. 

Revidering bör ske varje mandatperiod. I arbetet har Sveriges 

Kommuner och Landstings underlag för lokala bedömningar av 

arbetsordning för fullmäktige använts. 

Tillägg har gjorts i kursiv text och borttagen text redovisas som 

överstruken. Redaktionella ändringar redovisas inte i 

sammanfattningen. 

 § 5 Upphörande av uppdraget är ny och innebär att 

uppdraget efter särskild ansökan kan få behållas under 

återstoden av mandatperioden. 

 § 10 Tillkännagivande av sammanträdena har ändrats i 

enlighet med Kommunallagen. 

 § 26 Talarordning och ordningen vid sammanträdena. Ett 

tillägg görs att talaren och den som begärt replik har rätt till 

totalt 2 repliker vardera per replikskifte. 

 § 33 Medborgarförslag, där görs ett tillägg om att 

kommunfullmäktige med anledning av förslagets karaktär får 

möjlighet att omvandla förslaget till en synpunkt. Förslaget 

överlämnas då till berörd verksamhet för besvarande enligt 

kommunens synpunktshantering. Förslagsställaren ska 

underrättas om vilken verksamhet som synpunkten är 

överlämnad till. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 9 KS 314/2016-101 

Svar på motion om att bygga en ny återvinningsstation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med att dialogen med VafabMiljö 

Kommunalförbund om ett nytt återbruk i Arboga pågår. 

Sammanfattning 

Agneta Bode (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde  

den 29 september 2016, § 175, inkommit med en motion om att bygga 

en ny återvinningsstation. Motionären anser att 

återvinningsstationen på Norra Ågatan har väldigt många brister. 

Dels är den för liten och det uppstår ofta både köer och kaos när flera 

bilar kör upp bredvid containrarna som står i markplan. 

Motionären yrkar därför: 

 Att utredningen och samtalen med Vafab återupptas snarast 

om möjligheten att bygga en ny, modern återvinningscentral i 

Arboga, med möjlighet att lämna saker till försäljning enligt 

den modell som tillämpas i Göteborg och Trollhättan, samt 

 Att återvinningscentralen öppettider utökas och förbättras så 

att den motsvarar medborgarnas, men också våra företags 

behov. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade 

ärendet vid sitt sammanträde den 10 oktober 2018, § 82. Av 

protokollsutdraget framgår att behovet av ett nytt återbruk i Arboga 

har framförts till VafabMiljö Kommunalförbund. Från VafabMiljö 

Kommunalförbund har besked lämnats till Arboga kommun i juni 

2018 om att förbundet startat ett projekt för att ta fram koncept för 

hur återbruken ska se ut vid ombyggnation/nybyggnation. 

Utgångspunkten är den återbruksutredning som gjordes under 2017. 

Ett nytt återbruk i Arboga blir en del av projektet. Mot denna 

bakgrund föreslås motionen besvarad. 

Förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med att dialogen med VafabMiljö 

Kommunalförbund om ett nytt återbruk i Arboga pågår. 



  
PROTOKOLL 16 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 10 KS 158/2015-101 

Svar på motion om främjande av investeringar i 
solelsproduktion i Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens första punkt besvaras med att karttjänst för analys av 

fastigheters lämplighet för installation av solceller finns tillgänglig 

hos bland annat Mälarenergi. 

2. Motionens andra punkt bifalles med att vid en framtida översyn 

av de helägda bolagens ägardirektiv kommer förnyelsebar energi 

som en del av bolagets verksamhet att inarbetas. 

Sammanfattning 

Per Boberg, MP, har till kommunfullmäktiges sammanträde  

den 26 mars 2015, § 42, inkommit med en motion om främjande av 

investeringar i solelsproduktion i Arboga.  

Motionären menar att Västra Mälardalsregionen har ett gynnsamt 

klimat för elproduktion genom solceller. Motionären föreslår: 

 att Arboga kommun undersöker möjligheten att ta fram en 

lättillgänglig karta for små och stora fastighetsägare där 

fastighetens lämplighet for installation av solceller tydliggörs 

utifrån fastighetens läge och utformning.  

 att investeringar i solpaneler på fastigheter tillhörande de av 

kommunen hel- eller med avgörande majoritet delägda 

bolagen skrivs in i dessa bolags ägardirektiv som en särskild 

uppgift för bolagen.  

Motionen remitterades till tekniska nämnden som behandlade 

ärendet vid sitt sammanträde den 14 november 2018, § 107. Av 

protokollsutdraget framgår att för att göra en analys av fastigheters 

lämplighet för installation av solceller utifrån fastighetens läge och 

utformning krävs en mängd data. Idag har Arboga kommun genom 

medlemskap i Geodatasamverkan tillgång till de laserscanningar 

som Lantmäteriet genomfört över hela landet. Från dessa går det att 

få tillgång till ovanstående information. Det Arboga kommun saknar 

för att möjliggöra motionärens önskemål är programvaran för att 
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genomföra analyserna och för att presentera materialet på ett 

lättillgängligt sätt.  

Idag finns materialet tillgängligt som en karttjänst hos exempelvis 

Mälarenergi där fastighetsägare kan genomföra ”Solelskollen” för 

analys av fastighetens lämplighet för installation av solceller.  

Frågan avseende ändring i ägardirektiv för bolag föreslås 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det i bolagsordningen 

för Sturestadens Fastighets AB finns det beskrivet att bolaget kan äga 

och förvalta anläggning för produktion av förnyelsebar energi för 

eget eller hyresgästers behov. Gällande de helägda bolagens 

ägardirektiv, bland annat Rådhuset i Arboga AB, kommer det att vid 

en framtida revidering av direktiven tas i beaktande hur förnyelsebar 

energi ska kunna utgöra en del av verksamheten.  

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB 
Motionären 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 KS 4/2019-102 

Val av ombud till Västmanlands kommuners 
förbundsmöte 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ombud vid förbundsmöte 2019 för Västmanlands kommuner 

väljs: 

Jonna Lindman (M) 

Hans Ivarsson (C) 

Sara Axelsson (S) 

2. Till ersättare för ombud vid förbundsmöte 2019 för Västmanlands 

kommuner väljs: 

Håkan Tomasson (M) 

Marie-Louise Söderström (C) 

Lena Träff (S) 

Sammanfattning 

Västmanlands kommuners förbundsmöte äger rum den 12 april 

2019. 

Ajournering kl 18.55 - 19.00. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ombuden 
Ersättare för ombuden 
Västmanlands kommuner 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 KS 4/2019-102 

Val till Västmanlands tolkförening 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till Västmanlands Tolkförening för perioden 2019-01-01 - 2022-12-

31 utses 

Ledamot 

Kjell Wendin (KD) 

Röstombud 

Ingemar Johansson (L) 

Ersättare för röstombud 

Kjell Persson (S) 

__________ 
 
Skickas till: 
De valda 
Västmanlands Tolkförening 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 KS 4/2019-102 

Val till hjälpmedelsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till Hjälpmedelsnämnden för perioden 2019-01-01 - 2022-13-31 

utses: 

Ledamot 

Marie-Louise Söderström (C) 

Ersättare 

Kerstin Rosenkvist (S) 

__________ 
 
Skickas till: 
De valda 
Hjälpmedelsnämnden 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 KS 4/2019-102 

Val till Västra Mälardalens Samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till Västra Mälardalens Samordningsförbund för perioden 2019-

01-01 - 2022-12-31 utses 

Ledamot 

Marie-Louise Söderström (C) 

Ersättare 

Kjell Wendin (KD) 

__________ 
 
Skickas till: 
De valda 
Västra Mälardalens Samordningsförbund 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 KS 37/2019-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 15, svar på granskning av 

delårsrapport 2018. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer 

godkänns och lämnas som svar till revisionen. KS 295/2018-042. 

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 12, svar på granskning av införande 

av nytt ekonomisystem. Kommunstyrelseförvaltningens 

kommentarer godkänns och lämnas som svar till revisionen. 

KS 425/2018-007. 

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 13, svar på uppföljande granskning 

av beredskap för kris och extraordinära händelser. Svaret på 

revisionsgranskningen godkänns. KS 278/2018-007. 

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 14, svar på granskning av 

kommunens beredskap i flyktingmottagandet samt integrationen 

utifrån ett barnperspektiv. Svaret på revisionsgranskningen 

godkänns. KS 456/2018-007. 

Socialnämnden 2018-11-21, § 148, rapport – ej gynnande 

biståndsbeslut, kvartal 3, 2018. Nämnden godkänner redovisningen 

av rapporten. KS 341/2018-754. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16 KS 12/2019-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade medborgarförslag läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden 2018-12-19, § 121, svar på medborgarförslag om 

ökas trafiksäkerhet i T-korsningen vid Ekbacksrondellen och 

Kungsörsvägen. Nämnden besvarar medborgarförslaget med att en 

projektering får visa vilken trafikföring och vilka åtgärder som ska 

vidtas. KS 307/2018-101. 

Tekniska nämnden 2018-12-19, § 120, svar på medborgarförslag om 

att sätta upp behållare för fimpar vid Kajen och andra offentliga 

platser. Nämnden bifaller förslaget. KS 264/2018-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 99, svar på medborgarförslag om 

gång- och cykelväg mellan Sippan och Gullvivan. Nämnden bifaller 

förslaget. KS 156/2017-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 100, svar på medborgarförslag om 

att skapa fler parkeringsplatser intill vårdcentralen och Strömsborg. 

Nämnden avslår medborgarförslaget. KS 401/2017-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 101, svar på medborgarförslag om 

att skapa en hundrastgård i centrala Arboga. Nämnden avslår 

medborgarförslaget. KS 17/2018-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 102, svar på medborgarförslag om 

att förbättra uteplatsen vid Hällbacken. Nämnden avslår 

medborgarförslaget. KS 466/2017-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 103, svar på medborgarförslag om 

åtgärder för att minska föroreningar av hundavföring. Nämnden 

avslår medborgarförslaget. KS 74/2018-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 104, svar på medborgarförslag om 

att renska gräsmattor, gator och torg på cigarettfimpar och 

snusprillor. Nämnden besvarar medborgarförslaget med att Arboga 



  
PROTOKOLL 25 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

kommun arbetar aktivt med att hålla rent genom daglig rening samt 

informationsinsatser kring nedskräpning. KS 75/2018-101. 

Tekniska nämnden 2018-11-14, § 97, svar på medborgarförslag om 

uppförande av odlingslådor på fastigheten Sämskmakaren 5. 

Nämnden avslår medborgarförslaget. KS 170/2018-101. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 26 (26) 
Sammanträdesdatum  

2019-01-31  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17 KS 49/2019-101 

Interpellation till socialnämndens ordförande om 
ändringar i taxa och regler för vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Sammanfattning 

Klara Sparv (S) har kommit in med en interpellation till 

socialnämndens ordförande om ändringar i taxa och regler för vård 

och omsorg. 

Interpellanten undrar över ändrad avgift för besök i daglig 

verksamhet och de ändrade villkoren för avlösning i hemmet för 

anhörigvårdare. 


