
  
PROTOKOLL 1 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

  
Utses att justera Kjell Wendin och Karl-Bertil Eklund med Anders Cargerman och Martin 

Nyqvist som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 2019-09-19 
 

Sekreterare   Paragrafer 91–113 

 Jessica Hänninen  
  
Ordförande   

 Mats Öhgren  
  
Justerare  

 Kjell Wendin                                       Karl-Bertil Eklund 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2019-09-12 Organ Kommunfullmäktige 
 

Anslaget sätts upp 2019-09-20 Anslaget tas ned 2019-10-14 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 18:15–20:55 
  
Ledamöter Mats Öhgren (M) Ordförande, Carl-Erik Almskoug (OPA) 1:e vice 

ordförande, Karin Cladin (S) 2:e vice ordförande, Anders Röhfors (M), 
Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie 
Persson (M), Mikael Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Stefan Bäck (M), 
Marie-Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Kjell Wendin (KD), 
Andreas Silversten (S), Sara Axelsson (S), Lena Träff (S), Bo Molander (S), 
Razmus Schagerström (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Persson (S), 
Gulgun Eminbeili (S), Karl-Bertil Eklund (S), Mikael von Melsted (MP), 
Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), 
Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Martin Nyqvist (SD), 
Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD), Leif Gustafsson (SD), 
Anders Johansson (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Marie Bäck (M), Tomas Karlsson (C), Kjell Cladin (S), Mikael Hedberg (S), 
Ove Janse (S), Åke Rosendahl (S) 

  

Övriga Arne Henriksson (M), Karl-Erik Magnusson (C), Britt Lundberg (KD), 
Björn von Walden (S), Helene Molander (S), Ingemar Johansson (L), Sune 
Gustavsson (OPA), Andreas Rosén (OPA), Ylva Petersson kanslichef § 91-
94, Annica Andersson kommundirektör, Jessica Hänninen 
kommunsekreterare 

 



  
PROTOKOLL 2 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Information 

 Fritids- och kulturchef informerar om fritids- och 

kulturnämndens verksamhet. 

  



  
PROTOKOLL 3 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 5 

Anmälan av medborgarförslag om att rensa Arbogaån ........................................... 6 

Anmälan av medborgarförslag om att bevara Medåkers skola så att en 
profilering kan ske ......................................................................................................... 7 

Anmälan av medborgarförslag om att se över och uppdatera detaljplanen för 
Medåker ........................................................................................................................... 8 

Svar på motion om en färdtjänst att lita på ................................................................ 9 

Svar på motion om att Götlunda sockenförening får tillbaka sin samlingssal ... 11 

Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 ................................................................ 15 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 .............................................................. 19 

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen .................................................................................................................... 21 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund .. 22 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter ...................... 24 

Revidering av taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel ...................................................................................................................... 25 

Revidering av taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) ........................... 26 

Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt ...................................................... 27 

Bordlagt fyllnadsval av ersättare till fritids- och kulturnämnden efter Ulf 
Johansson (SD) .............................................................................................................. 29 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i barn och 
utbildningsnämnden - Ronja Eriksson (S) ................................................................ 30 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ronja Eriksson 
(S) .................................................................................................................................... 31 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige 2019-
09-12 ............................................................................................................................... 32 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-09-12 ................................................. 33 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och kommunfullmäktige samt som ersättare i 
kommunstyrelsen - Klara Sparv (S) ........................................................................... 34 



  
PROTOKOLL 4 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen efter Klara Sparv (S) .................................................................... 35 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden och 
ersättare i kommunfullmäktige - Anna Åbom (MP) ............................................... 36 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Anna Åbom (MP)........................ 37 

  



  
PROTOKOLL 5 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 91  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

 Anmälan av medborgarförslag om att bevara Medåkers skola 

så att en profilering kan ske  

 Anmälan av medborgarförslag om att se över och uppdatera 

detaljplanen för Medåker 

Dessa behandlas efter "Anmälan av medborgarförslag om att 

rensa Arbogaån" 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige samt som 

ersättare i kommunstyrelsen - Klara Sparv (S) 

 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden och 

ersättare i kommunstyrelsen efter Klara Sparv (S) 

 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige - Anna 

Åbom (MP) 

 Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Anna Åbom 

(MP) 
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§ 92 KS 362/2019-340 

Anmälan av medborgarförslag om att rensa Arbogaån 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut.  

Sammanfattning 

Jan Larsson har den 30 juli 2019 kommit in med ett medborgarförslag 

om att rensa Arbogaån mellan Höjen och Herrgårdsbron.  

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 93 KS 404/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag om att bevara Medåkers 
skola så att en profilering kan ske 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Erica Sundqvist, Katja Makkonen och Jennifer Westerman har den 5 

september 2019 kommit in med ett medborgarförslag om att bevara 

Medåkers skola så att en profilering kan ske. Förslagsställarna anser 

att det är en självklarhet för dem att Medåkers skola ska finnas kvar 

och då gärna som f-6. De vill se att man dels gjorde 

upptagningsområdet större igen, som det en gång var, och dels 

kunna erbjuda hela kommunens föräldrar och barn en skola med 

idrott och natur profilering. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar att ärendet istället remitteras till 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Andreas 

Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar bifalla Andreas Silverstens (S) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 94 KS 403/2019-101 

Anmälan av medborgarförslag om att se över och 
uppdatera detaljplanen för Medåker 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Mikael Köld har den 5 september kommit in med ett 

medborgarförslag om att omgående se över och uppdatera den 

föråldrade detaljplanen (fastställd 1970-07-16) i Medåker, på grund 

av stor efterfrågan av kvalitativt boende i Medåkers tätort. 

__________ 
 
Skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 95 KS 313/2018-101 

Svar på motion om en färdtjänst att lita på 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås eftersom sjukresor finansieras av regionen 

och färdtjänst enligt lagen inte ska användas till resor som 

bekostas av det allmänna. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 13 september 2018, § 102 kommit in med en motion om en 

färdtjänst att lita på. Motionären yrkar att kommunen skyndsamt 

utreder om färdtjänst även kan erbjudas vid resor till vård inom 

kommunen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Rätten till färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst" SFS 1997:736. En av 

förutsättningarna för att resan ska kunna ske är att den inte bekostas 

av det allmänna.  

Resor till vård inom region Västmanland finansieras av regionen och 

det är därför inte möjligt att använda färdtjänst till sjukresor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom sjukresor finansieras av regionen 

och färdtjänst enligt lagen inte ska användas till resor som 

bekostas av det allmänna. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. Jonna Lindman (M) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till motionen finner 
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ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 11 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 KS 385/2018-101 

Svar på motion om att Götlunda sockenförening får 
tillbaka sin samlingssal 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås eftersom skolan utifrån gällande krav 

behöver fortsatt tillgång till lokalerna för att kunna fortsätta 

bedriva den lagstyrda verksamheten med hög kvalitet. 

Reservation 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Sara Axelsson (S) med fleras bifallsyrkande 

till motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson (S) och Kjell Persson (S) har till 

kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018 § 123 

kommit in med en motion om att Götlunda sockenförening får 

tillbaka sin samlingssal. Motionärerna menar att skolans lokalbehov i 

Götlunda måste utredas och förslag på lösningar presenteras där 

samlingssalen inte innefattas och att sockenföreningen får tillbaka sin 

lokal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till barn- och 

utbildningsnämnden den 11 december 2018 § 126 som sedan 

behandlade ärendet den 24 april 2019 § 27. Antalet elever i Götlunda 

skola är 106 stycken idag. Andelen elever bedöms också öka på 

grund av ökad inflyttning. Verksamheterna i Götlunda skola är 

trångbodda. Det är fritidshemmet som nu bedriver sin verksamhet i 

samlingssalen då resterande lokaler på skolan inte räcker för det 

behov som fritidsverksamheten har. Fritidshemmet är en del av 

skolväsendet och regleras i Skollagen (2010:800). 

Andelen elever i fritidshemmet var vid rapportering till Statistiska 

centralbyrån 15 oktober 2018 53 st. Antalet elever på fritidshemmet 

har sedan 2015 varierat mellan som högst 79 barn och 53 barn 2018. 

Under våren minskar antalet barn i fritidshemmet, i mars 2019 var 

det 46 barn inskrivna, för att sedan under hösten öka igen då flera 
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nya förskolebarn börjar skolan och som har behov av 

fritidshemsplats. 

Skollagen reglerar de krav som ställs på huvudmannen för 

verksamheten. Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för 

elever i kommunens skolor. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. Kommunen ansvarar för att 

utbildningen i fritidshemmet erbjuds i en god miljö. 

Fritidshemmet följer också läroplanens första och andra del om 

skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 

4 med syfte och centralt innehåll. Allmänna råd är 

rekommendationer om hur lagar och regler ska tillämpas. I de 

allmänna råd som finns för fritidshemmet framhålls att lek, rörelse 

och skapande arbete är betydande inslag i fritidshemmets arbete.  

Utifrån de krav som ställs på verksamheten behöver skolan fortsatt 

tillgång till de lokalerna för att kunna fortsätta bedriva den lagstyrda 

verksamheten med hög kvalitet. 

Avtalet med sockenföreningen gällande samlingssalen har tidigare 

sagts upp. Arbetet med att erbjuda sockenföreningen att hyra 

ersättningslokaler i skolan har stannat upp då kostnaderna för att 

anpassa lokalerna blev för hög. Stora anpassningar i form av 

tillgänglighet, brand, ventilation med mera, har i ett första läge visat 

på kostnader på cirka 5-6 miljoner vilket är en kostnad som skolan 

idag inte kan bära. För att få en mer exakt kostnad behöver en 

projektering ske för att få med alla myndighetskrav. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än barn- 

och utbildningsnämnden. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås eftersom skolan utifrån gällande krav 

behöver fortsatt tillgång till lokalerna för att kunna fortsätta 

bedriva den lagstyrda verksamheten med hög kvalitet. 

Yrkande 

Sara Axelsson (S) yrkar med stöd av Andreas Silversten (S) bifall till 

motionen. 

Anders Cargerman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Sara Axelssons (S) med fleras bifallsyrkande till motionen finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller Sara 

Axelssons (S) med fleras bifallsyrkande till motionen röstar nej. 

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

Tomasson (M), Gustav Isaksson (M), Annelie Persson (M), Marie 

Bäck (M), Mikael Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Stefan Bäck 

(M), Tomas Karlsson (C), Marie-Louise Söderström (C), Jonas 

Stenzelius (KD), Kjell Wendin (KD), Mikael von Melsted (MP), 

Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist 

(L), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Carl-Erik 

Almskoug (OPA) och Mats Öhgren (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Kjell Cladin (S), Mikael 

Hedberg (S), Sara Axelsson (S), Ove Janse (S), Lena Träff (S), Bo 

Molander (S), Åke Rosendahl (S), Razmus Schagerström (S), Anna-

Lena Rehnman (S), Kjell Persson (S), Gulgun Eminbeili (S), Karl-

Bertil Eklund (S), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), 
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Tommy Andersson (SD), Leif Gustafsson (SD), Anders Johansson 

(SD) och Karin Cladin (S). 

Utfallet är 21 ja-röster och 19 nej-röster. Kommunfullmäktige 

beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 97 KS 57/2019-041 

Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2019. 

2. Kommunens antagna värdegrund, vision samt 

kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas. Målen 

lämnas vidare till styrelsen och nämnderna som ska besluta 

om egna mål som stödjer att kommunfullmäktiges mål 

uppnås. Styrelsen och nämnderna ska till kommunfullmäktige 

i november månad 2019 anmäla måldokument och budget för 

år 2020. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av 

investeringar år 2020 uppta långfristiga lån. Total möjlig 

nyupplåning för år 2020 för kommunen uppgår till 47,9 

miljoner kronor. 

4. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2020. 

5. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen. 

6. Effektiviseringsuppdrag, utifrån standardkostnadsavvikelse 

alternativt procentsats, ges till nämnderna och styrelsen 

genom minskad ekonomisk ram år 2020. 

7. Förslag till reviderade taxor och avgifter från och med 2020 

ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut i november 

2019. 

8. Adressering av mål 7 "Arboga kommun har en god 

ekonomisk hushållning" ändras till kommunstyrelsen, samtliga 

nämnder, kommunala bolag och förbund. 

9. Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022 antas. 

Reservation 

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sina partiers förslag till strategisk och 

ekonomisk plan 2020-2022. 
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Sammanfattning 

Förslag till ”Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020 – 2022 för 

Arboga kommun” har arbetats fram.  

I planen redovisas värdegrund, vision, strategiska områden samt 

övergripande mål och mätningar för kommunens verksamhet under 

planperioden. I planen redovisas också kommunens finansiering av 

verksamheten samt de ekonomiska ramar som fullmäktige, styrelsen 

samt nämnderna erhåller för att finansiera verksamheten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 22,41 kronor vilket är 

oförändrad skattesats jämfört med år 2019. 

2. Kommunens antagna värdegrund, vision samt 

kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas. Målen 

lämnas vidare till styrelsen och nämnderna som ska besluta 

om egna mål som stödjer att kommunfullmäktiges mål 

uppnås. Styrelsen och nämnderna ska till kommunfullmäktige 

i november månad 2019 anmäla måldokument och budget för 

år 2020. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av 

investeringar år 2020 uppta långfristiga lån. Total möjlig 

nyupplåning för år 2020 för kommunen uppgår till 47,9 

miljoner kronor. 

4. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under år 2020. 

5. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen. 

6. Effektiviseringsuppdrag, utifrån standardkostnadsavvikelse 

alternativt procentsats, ges till nämnderna och styrelsen 

genom minskad ekonomisk ram år 2020. 

7. Förslag till reviderade taxor och avgifter från och med 2020 

ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut i november 

2019. 

8. Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022 antas. 
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Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar tillägg på sidan 15 under mål 7 "Arboga 

kommun har en god ekonomisk hushållning" med att målet ska vara 

adresserat till kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag 

och förbund. I övrigt yrkar Anders Röhfors (M) bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Marie-Louise Söderström (C) och Richard Fallqvist (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut i punkt 8 och yrkar istället bifall till socialdemokraternas 

förslag till strategisk och ekonomisk plan 2020-2022.  

Anders Röhfors (M) yrkar avslag på Andreas Silverstens (S) 

bifallsyrkande till socialdemokraternas förslag till strategisk och 

ekonomisk plan 2020-2022. 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Mikael Hedberg (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till 

strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 

beslut i punkt 8 och yrkar istället bifall till sverigedemokraternas 

förslag till strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. 

Anders Cargerman (L) och Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Bo Molander (S) yrkar bifall till Andreas Silverstens (S) yrkanden. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-7 

med Anders Röhfors (M) tilläggsyrkande under mål 7 finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i 

punkt 8 mot Andreas Silverstens (S) med fleras och Martin Nyqvists 

(SD) avslagsyrkande till förmån för sina partiers förslag till strategisk 
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och ekonomisk plan 2020-2022 finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomi 
Akten  
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§ 98 KS 240/2019-011 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Investeringstaket höjs till 756 000 000 kronor. 

2. I övrigt tas ingen ställning till strategisk lokalförsörjningsplan 

2019-2024 främst på grund av den skolutredning som pågår 

inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat den Strategiska 

lokalförsörjningsplanen i sin helhet och den omfattar nu åren 2019-

2024. I uppdateringen har aktualisering av befolkningsuppgifter och 

revidering av behov av lokaler vid kommunens förvaltningar 

skett.  En uppföljning av lokalinvesteringarna har gjorts efter att mer 

detaljerade kalkyler har upprättats. 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen, och beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med beslut om Strategisk och 

ekonomisk plan, utifrån den lokalrevision som nämnderna och 

styrelsen gör för sina respektive verksamheter. Nämnderna och 

styrelsen bedömer lokalbehovet på kort och lång sikt. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 28 

maj 2019 § 90 men återremitterade för att behandlas samtidigt som 

strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. Sedan dess har 

dokumentet reviderats ytterligare. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Investeringstaket höjs till 756 000 000 kronor. 

2. I övrigt tas ingen ställning till strategisk lokalförsörjningsplan 

2019-2024 främst på grund av den skolutredning som pågår 

inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) och Andreas Silversten (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Lokalstrateg 
Ekonomi 
Rådhuset i Arboga AB 
Akten  
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Kommunfullmäktige 
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§ 99 KS 291/2019-003 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen godkänns. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av övriga medlemmar. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har kommit in med 

förslag till reviderad förbundsordning. De föreslagna ändringarna är 

bland annat redaktionella ändringar så som att Landsting ändras till 

Region.  

Övriga ändringar avser en ny paragraf som behandlar budget. En 

ändring görs även för när styrelsen är beslutsför samt att teknik ska 

möjliggöra deltagande på distans. 

En sista ändring handlar om förbundets varande vid utträde ur 

förbundet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Samtliga medlemmar 
Akten  
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§ 100 KS 320/2019-003 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. § 13 Kungörelser och tillkännagivanden ändras från 

"Förbundets anslagstavla finns på kommunalförbundets 

(VMMF:s) webbplats. Med direktlänk till 

medlemskommunernas webbplatser" till följande "Förbundets 

anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av 

rättssäkerhetsskäl ska informationen inte återges självständigt 

på flera webbplatser." 

2. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund godkänns under förutsättning att den 

godkänns även av Kungsörs kommun. 

3. Förbundsordningen träder ikraft den 1 oktober 2019. 

Sammanfattning 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs 

av kommunfullmäktige den 25 november 2010, § 7, i samband med 

bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen 

gjordes i kommunfullmäktige den 13 september 2018, § 96. 

Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 

avser förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter.  

Förbundet föreslår att förbundsordningen ska gälla från och med 

den 1 juli 2019. Kommunstyrelseförvaltningen anser däremot inte att 

den kan antas retroaktivt utan föreslår att den gäller från och med 

den 1 oktober 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund godkänns under förutsättning att den 

godkänns även av Kungsörs kommun. 

2. Förbundsordningen träder ikraft den 1 oktober 2019. 
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Yrkande 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar ändring under § 13 Kungörelser och 

tillkännagivanden från "Förbundets anslagstavla finns på 

kommunalförbundets (VMMF:s) webbplats. Med direktlänk till 

medlemskommunernas webbplatser" till följande "Förbundets 

anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av 

rättssäkerhetsskäl ska informationen inte återges självständigt på 

flera webbplatser." 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut med 

Dan Avdic Karlssons (V) ändringsyrkande finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Kungsörs kommun 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 24 (37) 
Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 KS 329/2019-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 
produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 

produkter antas att gälla från och med den 1 oktober 2019. 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter (LTLP). Den nya lagen ersätter tobakslagen 

(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

En tillståndsplikt för handel med tobak införs. Prövningen görs hos 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (nedan kallat förbundet) 

som är ansvarig för tillsynen av nuvarande tobakslag och lag om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare varför förbundets 

taxa behöver revideras och uppdateras i enlighet med den nya 

lagen.   

I och med att den nya lagen om tobak och liknande produkter träder 

i kraft den 1 juli 2019 upphör förbundets taxa för verksamhet enligt 

tobakslagen och taxa för verksamhet enligt lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. 

Förbundet föreslår att taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser däremot inte att den nya taxan 

kan antas retroaktivt utan föreslår att den gäller från och med den 1 

oktober 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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§ 102 KS 330/2019-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel antas att gälla från och med den 1 

oktober 2019. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har en taxa för verksamhet 

enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt taxan 

gäller att en verksamhet som är avgiftsskyldig till förbundet för flera 

kontrollområden (försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och/eller folköl) får 

en reducerad avgift.  

Taxan för verksamhet enligt lag om handel med receptfria läkemedel 

behöver revideras då kontrollområdet tobak från och med 1 juli 2019 

inte ska omfattas av reduceringen. 

Förbundet föreslår att taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser däremot inte att den nya taxan 

kan antas retroaktivt utan föreslår att den gäller från och med den 1 

oktober 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2019-09-12  

Kommunfullmäktige 
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§ 103 KS 331/2019-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt alkohollagen 
(folköl) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) 

antas att gälla från och med den 1 oktober 2019. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har en taxa för verksamhet 

enligt alkohollagen avseende folköl. Enligt taxan gäller att en 

verksamhet som är avgiftsskyldig till förbundet för flera kontroll-

områden (försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och/eller folköl) får 

en reducerad avgift.  

Taxan för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) behöver revideras 

då kontrollområdet tobak från och med 1 juli 2019 inte ska omfattas 

av reduceringen. 

Förbundet föreslår att taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser däremot inte att den nya taxan 

kan antas retroaktivt utan föreslår att den gäller från och med den 1 

oktober 2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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§ 104 KS 4/2019-102 

Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till nämndemän för perioden 2020-01-01 – 2023-12-31 utses: 

Mats Öhgren (M) 

Tove Grenzdorf (M) 

Louise Rickardsson (L) 

Kjell Wendin (KD) 

Manuel Huerta (V) 

Andreas Rosén (OPA) 

Susanne Andersson (S) 

Anna-Lena Rehnman (S) 

Tony Pehrsson (SD) 

Sammanfattning 

Arboga kommunfullmäktige har att förrätta val av nio nämndemän 

för en tid av fyra år från och med 2020. Tingsrätten vill erinra om 

föreskriften att det vid val av nämndemän ska eftersträvas att 

nämndemanskåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till 

ålder, kön, och yrke samt att endast svensk medborgare, som är 

folkbokförd i kommunen är valbar. 

Vid valberedningens sammanträde den 1 november 2018, § 3, vid 

fördelning av platser i nämnder och styrelser samt övriga organ blev 

utfallet att de sista platserna till Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund och till Västmanlands tingsrätt skulle nomineras 

av antingen majoriteten, (M), (L), (C), (V), (KD), (MP) och (OPA), 

eller till (S), genom lottning eller överenskommelse. 

Genom överenskommelse mellan berörda partier fastställdes att den 

sista platsen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund skulle 

nomineras av (S) och den sista platsen till Västmanlands Tingsrätt 

skulle nomineras majoriteten. Därmed innebär överenskommelsen 

att fördelningen av de nio platserna till Västmanlands Tingsrätt sker 

på så sätt att majoriteten föreslår sex nämndemän, (S) föreslår två 

nämndemän och (SD) föreslår en nämndeman. 
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Tingsrätten behöver senast den 1 oktober 2019 besked om vilka som 

valts till nämndemän. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västmanlands Tingsrätt 
Berörda 
Kansli 
Akten 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 
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§ 105 KS 4/2019-102 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Anders 

Johansson (SD). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare till fritids- och kulturnämnden efter Ulf 

Johansson (SD) bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 

den 13 juni 2019 § 89. 

Anders Johansson (SD) är föreslagen som ersättare i fritids- och 

kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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§ 106 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
barn och utbildningsnämnden - Ronja Eriksson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Ronja Eriksson (S) har kommit in med en begäran den 13 augusti 

2019 om entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
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Kommunfullmäktige 
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§ 107 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Ronja Eriksson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

bordläggs. 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ronja 

Eriksson (S) föreslås bordläggas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten   
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§ 108 KS 12/2019-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 2019-09-12 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapporteringen av besvarade medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-27 § 118 Svar på 

medborgarförslag om att minska påverkan av fyrverkerier och 

smällare. Förslaget avslås med hänvisning till att de regler och 

begränsningar som finns i gällande ordningsföreskrifter är 

tillräckliga. KS 254/2019. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 109 KS 37/2019-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-09-12 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelande läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsens beslut 2019-07-31. Monika Bergman (M) är ny 

ersättare efter Tina Viitala Joelsson (M). KS 4/2019. 

Socialnämnden beslut 2019-05-29 § 96 Rapport, ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut, kvartal 1 2019. KS 306/2019. 

Socialnämndens beslut 2019-05-29 § 86 Svar angående granskning av 

socialnämndens ekonomiska kontroll. KS 205/2019. 

Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning samt 

kommunstyrelsens svar 2019-08-27 § 140. KS 56/2019.  
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§ 110 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige samt som ersättare i 
kommunstyrelsen - Klara Sparv (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Klara Sparv (S) har kommit in med en begäran den 10 september 

2019 om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och kommunfullmäktige samt som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Länsstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten 
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§ 111 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen 
efter Klara Sparv (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Bo 

Molander (S). 

2. Till ersättare i kommunstyrelsen utses Razmus Schagerström 

(S). 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) är föreslagen som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och Razmus Schagerström (S) som ersättare i 

kommunstyrelsen efter Klara Sparv (S). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten 
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§ 112 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige - 
Anna Åbom (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Anna Åbom (MP) har kommit in med en begäran den 11 september 

2019 om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden 

och som ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten 
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§ 113 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Anna 
Åbom (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i socialnämnden utses Karin Nilsson (MP). 

Sammanfattning 

Karin Nilsson (MP) är föreslagen som ledamot i socialnämnden efter 

Anna Åbom (MP). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
 


