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§ 64  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden - Ann Avdic (V) 

 Fyllnadsval av ledamot till socialnämnden efter Ann Avdic 

(V) 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fritids- 

och kulturnämnden - Ulf Johansson (SD) 

 Fyllnadsval av ersättare till fritids- och kulturnämnden efter 

Ulf Johansson (SD) 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige - Tina Viitala Joelsson (M)  
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§ 65 KS 216/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag om att utöka 
tätortstrafiken under tiden som Herrgårdsbron 
repareras 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Britt-Inger Gustafsson har den 25 april 2019 kommit in med ett 

medborgarförslag om att utöka tätortstrafiken under tiden som 

Herrgårdsbron repareras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 66 KS 254/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag om att minska påverkan 
av fyrverkerier och smällare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Laila Tapper har den 10 maj 2019 kommit in med ett 

medborgarförslag om att minska påverkan av fyrverkerier och 

smällare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 67 KS 225/2019-106 

Fördjupad samverkan - Gemensam 
alkoholhandläggning i Västra Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt 

utredning. 

Sammanfattning 

Inom ramen för fördjupad samverkan har bland annat en utredning 

om förutsättningarna för en gemensam alkoholhandläggning i 

Västra Mälardalen genomförts under år 2018. Utredningen föreslår 

att alkoholhandläggningen hanteras av Köpings kommun. Idag sköts 

alkoholhandläggningen i Köping och Kungsör av social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i Köping. Förslaget är att Köping 

fortsatt ansvarar för det praktiska arbetet och att ärenden i Arboga 

införlivas i det befintliga samarbetet.  

Till utredningen finns förslag till samverkansavtal om gemensam 

alkoholhandläggning, innefattande riktlinjer för alkoholservering, 

taxor och delegationsordning. 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2019, § 

73 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

samverkansavtal om gemensam alkoholhandläggning enligt 

utredningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner i utredningen föreslagna taxor samt 

att motsvarande beslutsorgan i Köping och Kungsör beslutar 

likaledes.  

Socialnämnden har beslutat att ge tf socialchef Ove Bergman i 

uppdrag att teckna samverkansavtalet. 

Socialnämnden beslutade även att köpa in en licens för det 

administrativa stödet AlkT med tilläggsmodulerna för e-tjänster och 

tillsyns-app. Alkoholhandläggare Robert får i uppdrag att teckna 

avtalet. 
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Socialnämnden kommer att fatta beslut om delegationsordning samt 

riktlinjer för alkoholservering och kommer att till 

kommunfullmäktige föreslå nya ansöknings- och tillsynsavgifter för 

ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till 

kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 

Yrkande 

Ander Röhfors (M) yrkar, med stöd av Dan Avdic Karlsson (V), 

Andreas Silversten (S) och Anders Cargerman (L), att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt utredning. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras enligt Anders Röhfors (M) med fleras yrkande finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

återremissyrkandet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 68 KS 239/2019-042 

Ekonomisk prognos 1 för år 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga 

kommuns ekonomiska resultat för år 2019. Även för hel- och delägda 

företag samt kommunalförbund lämnas en prognos. 

Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser 

utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med 

mars månad 2019.  

Även en prognos över förväntat utfall för investeringar år 2019 har 

sammanställts. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj 2019 

§ 51 vid behandling av ekonomisk prognos 1 för år 2019 fick 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet 

med att ta fram en åtgärdslista till kommunstyrelsens sammanträde 

den 28 maj. 

Följande åtgärdslista har tagits fram: 

 Varje nämnd fattar beslut om resultatstärkande åtgärder 

 Restriktioner kring anställningar 

 Omprövning av projekt som inte leder till kostnadseffektivitet 

 Löpande lokalförändringar-/behov (ökade driftskostnader) 

lyfts till KS/KF 

 Restriktioner kring inköp (ex konferenser, utbildning etc) 

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet med de 

kommungemensamma åtgärderna punkt 2-5. 

Där föreslås att alla nämnder får i uppdrag att bromsa 

kostnadsutvecklingen och arbeta utifrån framtagna åtgärder. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ekonomisk prognos 1 för år 2019 godkänns. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 69 KS 253/2019-045 

Utökad borgen för Kommunfastigheter i Arboga AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår utökad borgen, såsom för egen skuld jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, för Kommunfastigheter i 

Arboga AB med 17 miljoner kronor, vilket innebär ett totalt 

borgensåtagande uppgående till 417 miljoner kronor. 

Borgensavgift på 0,75 procent av utnyttjat borgensbelopp 

utgår årligen till kommunen. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas, med 

några få undantag, av Kommunfastigheter i Arboga AB. 

Kommunfastigheter i Arboga AB behöver en utökning av det 

kommunala borgensåtagandet med 17 miljoner kronor för att klara 

finansiering av ombyggnation av Garvaregården. Garvaregården är 

en byggnad som byggdes i början på 1970-talet och inrymmer 

bibliotek, kontor, lägenheter samt små lokaler som från början varit 

butikslokaler. De sistnämnda små lokalerna har varit svåra att hyra 

ut som butikslokaler/små kontor och Kommunfastigheter i Arboga 

AB ser nu möjligheter med att anpassa dessa till ett större kontor för 

Arbogabostäder. Ombyggnationen ses som en långsiktig lösning för 

lokalerna. 

Beviljad borgen uppgår totalt till 400 miljoner kronor, för 

investeringar i vård- och omsorgsboende, förskola samt LSS-boende 

under åren 2018-2020, och behovet av ny utökad borgen 2019 uppgår 

till 17 miljoner kronor. 

Kommunal borgen krävs av banker och kreditmarknadsbolag för att 

bevilja upplåning till bolaget. Kommunen tar ut en avgift för 

borgensåtagandet uppgående till 0,75 procent av aktuellt lånebelopp. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 



  
PROTOKOLL 12 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

1. Kommunen ingår utökad borgen, såsom för egen skuld jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, för Kommunfastigheter i 

Arboga AB med 17 miljoner kronor, vilket innebär ett totalt 

borgensåtagande uppgående till 417 miljoner kronor. 

Borgensavgift på 0,75 procent av utnyttjat borgensbelopp 

utgår årligen till kommunen. 

Yrkande 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 70 KS 271/2019-049 

Utökad borgen för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och 

kostnader, ingå borgen för Västra Mälardalens 

kommunalförbunds låneförpliktelser. Borgensbeloppet för 

Arboga kommun uppgår totalt till 23,9 miljoner kronor, varav 

tidigare beslutad borgen uppgår till 16,3 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har kommit in med en 

ansökan om borgen för lån uppgående till totalt 100 miljoner kronor. 

Tidigare beslutad borgen uppgår till 68 miljoner kronor, varav 

Arboga kommuns andel uppgår till 16,3 miljoner kronor. Ny begäran 

om totalt utökad borgen uppgår till 32 miljoner kronor. 

Borgensåtagandet fördelas mellan medlemskommunerna Köping, 

Arboga, Kungsör samt Surahammar efter befolkningsandel. 

För Arboga kommuns del uppgår andelen till 23,9 procent 

(befolkning 2018-12-31), vilket innebär ett utökat borgensbelopp 

uppgående till 7,6 miljoner kronor. 

Det utökade borgensåtagandet avser upplåning till investeringar 

under åren 2019-2021. Investeringarna avser främst årliga 

hårdvaruinvesteringar av IT/Tele-utrustning för 

medlemskommunerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 71 KS 224/2019-041 

Revidering av taxa och regler för vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revidering av taxa och regler för vård och omsorg godkänns. 

2. Taxan gäller från och med 2019-07-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 17 april 2019 § 72 

behandlat ärende gällande revidering av taxa och regler för vård och 

omsorg med att föreslå en timavgift för trygghetslarmsanvändning i 

ordinärt boende.  

Idag får man trygghetslarm på biståndsbeslut och om man är över 75 

år så kan man få trygghetslarm även utan biståndsbeslut. 

Trygghetslarmet går till hemtjänstens telefon och besvaras av 

hemtjänsten. Det är också hemtjänsten som åker hem till den 

enskilde när det behövs.  

Dagens taxa innebär att när man har fått insatsen beviljad kan man 

larma så mycket man behöver men betalar endast en 

månadskostnad. Därför föreslår socialnämnden att en timavgift 

motsvarande hemtjänstavgiften om 360 kronor tas ut när 

hemtjänsten åker hem till brukaren som har larmat. Avgiften tas ut 

för varje påbörjad halvtimme. Taxa och regler för vård och omsorg 

revideras enligt följande: 

7.3 Avgift för trygghetslarm 

Avgift för utryckning på larm (baseras på hemtjänstavgiften enligt punkt 

7.2) debiteras per påbörjad halvtimme. 

 2019 

Trygghetslarm 275:-/mån 

Larminstallation, engångsavgift 225:- 

Förlust av larmklocka 990:- 

Förlust av hela larmenheten 4 500:- 
Utryckning på larm 360:- /tim 
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7.5 Serviceinsatser (ej biståndsbedömda) 

Avgift för utryckning på larm (baseras på hemtjänstavgiften enligt punkt 

7.2) debiteras per påbörjad halvtimme. 

 2019 

Icke biståndsprövade insatser  
(handling, städning och tvätt)    
Dessa insatser ingår inte i högkostnadsskyddet     

360:-/tim 

  

Trygghetslarm 275:-/mån 

Larminstallation, engångsavgift 225:- 

Förlust av larmklocka 990:- 

Förlust av hela larmenheten 4 500:- 
Utryckning på larm 360:- /tim 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Revidering av taxa och regler för vård och omsorg godkänns. 

2. Taxan gäller från och med 2019-07-01. 

Yrkande 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  
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§ 72 KS 247/2019-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Under 1.1 Förskola tas "... under hela året. Av dessa är 525 

timmar per år avgiftsfria och följer grundskolans läsårstider, med 

uppehåll för höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov, samt 

övriga lovdagar" bort. 

2. Under 7.1 Bestämmelser vid avgiftsberäkning tas punkterna 4 

och 5 bort och istället läggs följande text in: 

 För barn med allmän förskola (3-5 år) är vistelsetiden 

avgiftsfri 525 timmar per år och följer grundskolans 

läsårstider, med uppehåll för höstlov, jullov, sportlov, 

påsklov, sommarlov samt övriga lovdagar. 

 För barn med allmän förskola (3-5 år) vars vårdnadshavare 

är arbetslösa eller föräldralediga, och önskar förskoleplats 

mer än 525 timmar per läsår, det vill säga 15 timmar per 

vecka även under läsårets lov, betalas en reducerad avgift 

under 12 månader per år. 

3. I övrigt antas reviderat förslag till regler och avgifter för 

förskola och fritidshem att gälla från och med 2019-09-01. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till 

revidering av regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. 

Revideringen görs med anledning av otydlighet gällande barn till 

arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre syskon och 

har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under hela 

året. 

Förtydligandet gäller att de 525 timmar per år som är avgiftsfria ska 

följa grundskolans terminstider, med uppehåll för höstlov, jullov, 

sportlov, påsklov och sommarlov samt övriga lovdagar. Om behov 

av tid finns utöver det tas en avgift ut varje månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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1. Reviderat förslag till regler och avgifter för förskola och 

fritidshem antas att gälla från och med 2019-09-01. 

Yrkande 

Hans Ivarsson (C) yrkar följande ändringar: 

Under 1.1 Förskola tas "... under hela året. Av dessa är 525 timmar per år 

avgiftsfria och följer grundskolans läsårstider, med uppehåll för höstlov, 

jullov, sportlov, påsklov och sommarlov, samt övriga lovdagar" bort. 

Under 7.1 Bestämmelser vid avgiftsberäkning tas punkterna 4 och 5 

bort och istället läggs följande text in: 

 För barn med allmän förskola (3-5 år) är vistelsetiden 

avgiftsfri 525 timmar per år och följer grundskolans 

läsårstider, med uppehåll för höstlov, jullov, sportlov, 

påsklov, sommarlov samt övriga lovdagar. 

 För barn med allmän förskola (3-5 år) vars vårdnadshavare är 

arbetslösa eller föräldralediga, och önskar förskoleplats mer 

än 525 timmar per läsår, det vill säga 15 timmar per vecka 

även under läsårets lov, betalas en reducerad avgift under 12 

månader per år. 

Hans Ivarsson (C) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Hans Ivarssons (C) ändringsyrkanden 

finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

desamma. 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 73 KS 371/2018-003 

Reglementen för kommunens råd under mandatperiod 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunala anhörigrådet och Kommunala pensionärsrådet 

ska ändra från personliga ersättare till ersättare i sina 

reglementen. 

2. Reglementen för Förebyggande rådet, Näringslivsrådet, 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala anhörigrådet 

för 2019-2022 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2018 § 131 antal 

och sammansättning samt gemensam grund för reglemente för 

kommunens råd under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutade att råden ska se över sina 

reglementen enligt förslag till gemensam grund och återrapportera 

dessa till kommunfullmäktige senast juni 2019.  

Socialnämnden beslutade den 20 februari 2019 § 40-41 att godkänna 

reglemente för kommunala anhörigrådet och kommunala 

pensionärsrådet. 

Förslag till reglementen för Förebyggande rådet och 

Näringslivsrådet har arbetats fram i respektive råd. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2019 § 19 vid val 

av kommunstyrelsens representanter i kommunens råd beslutades 

att förvaltningen fick i uppdrag att se över Kommunala 

handikapprådet och Trafiksäkerhetsrådet. 

Utifrån översynen beslutade kommunfullmäktige den 25 april 2019  

§ 47 att slå samman Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet till ett Tillgänglighetsråd. Reglemente för 

Tillgänglighetsrådet tas fram hösten 2019. 

__________ 
Skickas till: Berörda råd, Akten  



  
PROTOKOLL 19 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 KS 231/2019-106 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. § 10 i förbundsordningen kompletteras med att 

utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet. 

2. § 26 i förbundsordningen förtydligas med att "För 

förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är 

uppsägningstiden två år räknat från det årsskifte som inträffar 

närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde skall de 

kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen 

som föranleds av utträdet. I övrigt ska kommunallagens 

föreskrifter om likvidation, utträde och upplösning tillämpas. 

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns i övrigt under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

4. Förbundsordningen gäller från och med 1 juli 2019 och bilaga 

3, fördelningstalen, gäller från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat 

ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, 

ledning och finansieringsprinciper.  

De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 

inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/ 

cheferna från respektive organisation. Kommundirektörerna/ 

cheferna får i uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra 

ledningsgrupp i förbundet. Uppdraget innebär att samordna 

budgetprocess, bereda ärenden samt vara den sammanhållande 



  
PROTOKOLL 20 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 

medlemskommunerna och förbundet. 

Förbundsordningen tydliggör också den så kallade 

basöverenskommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar 

mellan kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam 

administration exempelvis direktion och ekonomifunktion fördelas 

ut på respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges 

fördelas ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris per 

styck. 

Sedan arbetsutskottets behandling av ärendet har Arboga kommun 

meddelats att både Köpings och Kungsörs kommuner har föreslagit 

ändringar i förbundsordningen gällande § 10 och § 26. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. § 10 i förbundsordningen kompletteras med att 

utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet. 

2. § 26 i förbundsordningen förtydligas med att "För 

förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är 

uppsägningstiden två år räknat från det årsskifte som inträffar 

närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde skall de 

kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen 

som föranleds av utträdet. I övrigt ska kommunallagens 

föreskrifter om likvidation, utträde och upplösning tillämpas. 

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns i övrigt under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

4. Förbundsordningen gäller från och med 1 juli 2019 och bilaga 

3, fördelningstalen, gäller från och med 1 januari 2020. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar, med stöd av Andreas Silversten (S) och 

Anders Cargerman (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 
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__________ 
 
Skickas till:  
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Surahammars kommun 
Akten  
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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 75 KS 241/2019-003 

Revidering av reglemente för revisionen i Västra 
Mälardalens kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsreglemente för Västra Mälardalens 

kommunalförbund godkänns under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har föreslagit revidering av 

förbundsordningen. Revideringen medför att även 

revisionsreglementet måste revideras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Surahammars kommun 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 76 KS 97/2019-106 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal för 

gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns att gälla 2019-

01-01 – 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 december 2018 § 

129 behandlat förslag till revidering av reglemente och 

samverkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden att gälla 

2019-01-01 – 2022-12-31. Förändringarna är i huvudsak redaktionella. 

Förslagen ska fastställas av respektive huvudmans 

kommunfullmäktige. 

Socialförvaltningen har låtit meddela att de inte har några 

synpunkter på ärendet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland/Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 77 KS 155/2019-104 

Redovisning av kommunalt partistöd Arboga kommun 
år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen av partistödet för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 

Samtliga nio partier, representerade i kommunfullmäktige, har 

inkommit med redovisning av partistödet för år 2018. I de fall 

överföring av medel skett till distrikts- eller riksorganisation har 

redovisning skett av syftet med överföringen. Partiernas redovisning 

bifogas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 KS 198/2019-042 

Årsredovisning 2018 Gemensam överförmyndarnämnd 
Köping, Arboga och Kungsör 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 

Kungsör 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 

behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar 

som dessa personer berörs. 

Sammanfattning 

Gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och 

Kungsör har kommit in med årsredovisning för år 2018. 

Arboga kommuns revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden 

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 

gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 



  
PROTOKOLL 26 (40) 
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Kommunfullmäktige 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Köpings kommun/Gemensamma överförmyndarnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 79 KS 230/2019-042 

Årsredovisning 2018 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 

behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar 

som dessa personer berörs. 

Sammanfattning 

VafabMiljö Kommunalförbund har kommit in med årsredovisning 

för år 2018.  

Till årsredovisningen finns av revisorerna i VafabMiljö 

Kommunalförbund upprättad revisionsberättelse. Revisorerna 

tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för direktionens ledamöter 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 beslutat bifalla desamma. 
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__________ 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 80 KS 151/2019-042 

Årsredovisning 2018 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden samt de enskilda 

ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Gemensam hjälpmedelsnämnd har kommit in med årsredovisning 

för år 2018.  

Arboga kommuns revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden 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 den 

gemensamma hjälpmedelsnämnden och de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Mats Öhgrens (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland/Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Akten  
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§ 81 KS 252/2019-042 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Styrelsen 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 

behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar 

som dessa personer berörs. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit in med 

årsredovisning för år 2018. 

Revisorerna i Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit 

in med revisionsberättelse för år 2018. Revisorerna tillstyrker att 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

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 

styrelsen 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 31 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Akten  
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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 82 KS 440/2018-103 

Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamhetsberättelser för år 2018 för kommunens råds läggs 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med inrättandet av 

kommunens råd den 20 februari 2003 § 60, att råden årligen ska 

rapportera om dess verksamhet till kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelser har kommit in från Förebyggande rådet, 

Näringslivsrådet, Kommunala handikapprådet och 

Trafiksäkerhetsrådet. 

Socialnämnden behandlade Kommunala pensionärsrådet och 

Kommunala anhörigrådets verksamhetsberättelser vid sitt 

sammanträde den 20 februari 2019 § 39. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga råd 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 83 KS 4/2019-102 

Bordlagt fyllnadsval av ledamot i fritids- och 
kulturnämnden efter Charlotte Ahlgren (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i fritids- och kulturnämnden utses Elisabeth 

Erlandsson Kaufmann (MP). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot till fritids- och kulturnämnden efter 

Charlotte Ahlgren (MP) bordlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 april 2019 § 61.  

Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP) är föreslagen som ledamot i 

fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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§ 84 KS 12/2019-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapporteringen av besvarade medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 2019-04-25 § 22 

Svar på medborgarförslag om en skatepark av betong i 

Arboga. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

fortsätta samarbetet med bygget av en skatepark och 

ser därmed medborgarförslaget besvarat. 

321/2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-24 § 12 

Svar på medborgarförslag om att ta fram en plan för 

att minska storleken på barngrupperna i förskolorna. 

Förslaget besvaras och förvaltningen får i uppdrag att 

fortsätta arbetet med att minska barngruppernas 

storlek utifrån de arbetsplaner som finns. 

223/2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-24 § 13 

Svar på medborgarförslag om att installera nya klockor 

på Gäddgårdsskolan. 

302/2018 
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§ 85 KS 37/2019-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-04-25 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Revisorernas granskning av socialnämndens 

ekonomiska kontroll samt kommunstyrelsens svar 

2019-05-28 § 110 

KS 205/2019 

Gemensamma hjälpmedelsnämndens beslut 2019-

05-17 § 1, Delårsrapport 1 för Hjälpmedelscentrum 

KS 300/2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 2019-04-25 § 23 

Svar på uppföljning av revisionsprojekt 

KS 291/2018 

Revisorernas grundläggande granskning av 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

fritids- och kulturnämnden, socialnämnden och 

tekniska nämnden 

KS 263/2018 

Länsstyrelsens beslut 2019-05-09. Stefan Bäck (M) 

är ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anette 

Gunnarsson Nordin (M) och Arne Henriksson (M) 

ny ersättare. Anna Åbom (MP) är ny ersättare efter 

Charlotte Ahlgren (MP).  

KS 4/2019 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds beslut 

2019-05-14 § 84, Budget 2020 

KS 290/2019 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 

direktionsbeslut 2019-05-23 § 55, 

Verksamhetsrapport 

KS 297/2019 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   
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§ 86 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden - Ann Avdic (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Ann Avdic (V) har kommit in med en begäran den 10 juni 2019 om 

entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
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§ 87 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ledamot till socialnämnden efter Ann 
Avdic (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i socialnämnden utses Lizzie Hultqvist (V). 

Sammanfattning 

Lizzie Hultqvist (V) är föreslagen som ledamot i socialnämnden efter 

Ann Avdic (V). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 88 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
fritids- och kulturnämnden - Ulf Johansson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Ulf Johansson (SD) har kommit in med en begäran den 6 juni 2019 

om entledigande från uppdrag som ledamot i fritids- och 

kulturnämnden. 

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



  
PROTOKOLL 39 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 89 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ersättare till fritids- och kulturnämnden 
efter Ulf Johansson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fyllnadsval av ersättare till fritids- och kulturnämnden 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter Ulf 

Johansson (SD) föreslås bordläggas.  

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



  
PROTOKOLL 40 (40) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-13  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 90 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Tina Viitala Joelsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Tina Viitala Joelsson (M) har kommit in med en begäran den 11 juni 

2019 om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
Kommunkansliet 
Akten  
 


