
  
PROTOKOLL 1 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

  
Utses att justera Marianne Samuelsson och Stefan Gunnarsson med Richard Fallqvist och 

Tommy Andersson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 2019-10-31 
 

Sekreterare   Paragrafer 114–133 

 Jessica Hänninen  
  
Ordförande   

 Mats Öhgren  
  
Justerare  

 Marianne Samuelsson                       Stefan Gunnarsson 
  

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

2019-10-24 Organ Kommunfullmäktige 
 

Anslaget sätts upp 2019-11-01 Anslaget tas ned 2019-11-25 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 18:15–20:00 
  
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), Tommy Karlsson (M), Mikael Söderlund (M), Harmen Rebel 
(M), Marie-Louise Söderström (C), Jonas Stenzelius (KD), Kjell Wendin 
(KD), Andreas Silversten (S), Joakim Rönnberg (S), Sara Axelsson (S), Lena 
Träff (S), Bo Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Kjell Persson (S), Gulgun 
Eminbeili (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), Anders 
Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Richard Fallqvist (L), Dan Avdic 
Karlsson (V), Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson 
(SD), Tommy Andersson (SD), Leif Gustafsson (SD), Anders Johansson 
(SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Maritha Pettersson (M), Tomas Karlsson (C), Kjell Cladin (S), Ove Janse (S), 
Björn von Walden (S), Anders Frants (MP), Rodrigo Melara (V) 

  

Övriga Arne Henriksson (M), Helene Molander (S), Karin Nilsson (MP), Ingemar 
Johansson (L), Sune Gustavsson (OPA), Andreas Rosén (OPA), Annica 
Andersson kommundirektör, Jessica Hänninen kommunsekreterare 

 

 



  
PROTOKOLL 2 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Information 

 Skolchef informerar om barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhet. 

 

  



  
PROTOKOLL 3 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Delårsrapport 2019 och ekonomisk prognos 2 samt revisorernas granskning ..... 5 

Svar på motion om kameraövervakning i Arboga .................................................... 7 

Svar på motion om återinförande av extra julpeng för alla barnfamiljer som har 
försörjningsstöd .............................................................................................................. 9 

Svar på motion om att prioritera profilering vid Sätra ........................................... 11 

Tomtpriser för bostäder .............................................................................................. 13 

Friköp av tomträtterna Norra skogen 1:149 och Brevbäraren 1 ............................ 16 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 .............................................. 18 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 .............................................................. 19 

Bordlagt val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ronja Eriksson 
(S) .................................................................................................................................... 20 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fritids- och 
kulturnämnden - Carin Sandberg (L) ........................................................................ 21 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter Carin Sandberg (L) 22 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i 
fritids- och kulturnämnden - Bo Molander (S) ........................................................ 23 

Fyllnadsval av ledamot och 2:e vice ordförande i fritids- och kulturnämnden 
efter Bo Molander (S) ................................................................................................... 24 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter Ove Janse (S) .......... 25 

Sammanträdesplan 2020 ............................................................................................. 26 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige 2019-
10-24 ............................................................................................................................... 27 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-10-24 ................................................. 28 

Motion om att starta upp volontärverksamhet ........................................................ 29 

Motion om Arboga kommuns roll gällande återvandring .................................... 30 

  



  
PROTOKOLL 4 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 114  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 

 Ärende gällande delårsrapport 2019 och ekonomisk prognos 2 

kompletteras med revisorernas granskning. 

 Motion om att starta upp volontärverksamhet 

 Motion om Arboga kommuns roll gällande återvandring  
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§ 115 KS 239/2019-042 

Delårsrapport 2019 och ekonomisk prognos 2 samt 
revisorernas granskning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delårsrapporten godkänns.  

Sammanfattning 

Ekonomienheten har upprättat delårsrapport för Arboga kommun 

avseende perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

Resultatet för de första åtta månaderna 2019 uppgår till 7,7 miljoner 

kronor. Prognosen för år 2019 visar på ett resultat uppgående till 2,3 

miljoner kronor, vilket är ett underskott jämfört med budget (8,4 

miljoner kronor) på 6,1 miljoner kronor.  

Nämnderna och styrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med 

budget uppgående till minus 24,5 miljoner kronor. Avräknat 

prognosen för realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår 

prognosen för ordinarie verksamhet till minus 29,9 miljoner kronor.  

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på minus 28,8 miljoner 

kronor. Det är främst inom vård- och omsorg det stora underskottet 

finns och då framförallt inom hemtjänstverksamheten. Barn- och 

utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på minus 1,5 

miljoner kronor. Teknisk verksamhet prognostiserar ett överskott på 

5,4 miljoner kronor, som beror på realisationsvinster i samband med 

fastighetsförsäljningar och försäljning av omsättningstillgångar i 

form av exploateringstomter.  

För kommunfullmäktige och kommunstyrelsen prognostiseras ett 

överskott på 0,47 miljoner kronor. Överförmyndarverksamheten och 

fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett resultat i nivå med 

budget. Finansieringen av kommunens verksamhet bedöms ge ett 

överskott på 18,3 miljoner kronor jämfört med budget. 

Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår till 1,0 miljoner 

kronor enligt prognosen för år 2019. Investeringsutfallet till och med 

augusti månad 2019 uppgår till 38,4 miljoner kronor jämfört med 
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budget uppgående till 132,4 miljoner kronor. Prognosen för 

investeringsutfallet för år 2019 uppgår till 87,5 miljoner kronor. 

Revisorerna har kommit in med en bedömning av delårsrapporten 

inför dagens sammanträde. Revisorernas samlade bedömning är att 

resultatet i delårsrapporten endast delvis är förenligt med de 

finansiella mål fullmäktige har beslutat om. Revisorerna kan inte 

bedöma måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen då 

resultatet från ett stort antal styrmått inte redovisas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Delårsrapporten godkänns.  

Yrkande 

Anders Röhfors (M), Andreas Silversten (S) och Sara Axelsson (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomi 
Akten   
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§ 116 KS 218/2019-101 

Svar på motion om kameraövervakning i Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med att kommunstyrelseförvaltningen har 

fått i uppdrag att följa polismyndighetens projekt om 

kameraövervakning och utifrån projektets resultat återkomma 

med förslag på eventuella åtgärder. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) inkom den 25 april 2019 med en motion till 

kommunfullmäktige angående kameraövervakning i Arboga, 

motionären anser att problem med brottslighet, skadegörelse och en 

ökad känsla av otrygghet gör att det är hög tid att ta sig an frågan om 

kameraövervakning. 

Motionären föreslår därför: 

 att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheten att införa kamerabevakning på 

långtidsparkeringen vid tågstationen i Arboga. 

 att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheten att införa kamerabevakning på andra utsatta 

platser i Arboga.   

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med bl.a. 

polismyndigheten. Då har det framkommit att det finns ett nystartat 

projekt i region Mitt gällande kameraövervakning där 

polismyndigheten utreder möjligheten att använda kameror inom 

ramen för dess brottsförebyggande arbete. 

Det finns en kartläggning över otrygga områden i Arboga som utgör 

ett underlag i arbetet, vidare har polismyndigheten haft en första 

kontakt med kommunernas säkerhetssamordnare där frågor 

gällande kameraövervakning diskuterats.  

I nuläget är projektet fortfarande i ett tidigt skede och beräknas pågå 

under en fem års period.  
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Enligt kommunens säkerhetssamordnare har kameraövervakningen 

inte alltid en önskad effekt på brottsligheten, framförallt om det inte 

finns mycket anmälda brott från den platsen. Vidare kräver 

kameraövervakning av allmänna ytor utomhus tillstånd från 

Datainspektionen. Andra åtgärder än kameraövervakning kan 

behövas. 

Mot bakgrund av ovanstående, om att det finns ett pågående arbete 

gällande frågan om kameraövervakning, föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att polismyndighetens arbete bör 

följas och utifrån resultat av detta bör lämpliga åtgärder föreslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att kommunstyrelseförvaltningen har 

fått i uppdrag att följa polismyndighetens projekt om 

kameraövervakning och utifrån projektets resultat återkomma 

med förslag på eventuella åtgärder. 

Yrkande 

Martin Nyqvist (SD) och Anders Röhfors (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 117 KS 139/2019-101 

Svar på motion om återinförande av extra julpeng för 
alla barnfamiljer som har försörjningsstöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Kerstin Rosenkvists 

(S) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Kerstin Rosenkvist, Anna-Lena Rehnman, Mikael Hedberg, Sara 

Axelsson, Klara Sparv, Kjell Persson och Bo Molander (samtliga S), 

har till kommunfullmäktige den 14 mars 2019, § 35, inkommit med 

en motion om återinförande av extra julpeng för alla barnfamiljer 

som har försörjningsstöd. En protestlista med namnunderskrifter har 

lämnats in tillsammans med motionen. 

Socialnämnden beslutade i samband med att förslag till budget för år 

2019 godkändes vid sammanträdet den 18 september 2018, § 121 att 

om man haft försörjningsstöd i sex månader så får man 

julklappspeng. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås. 

Yrkande 

Kerstin Rosenkvist (S) och Sara Axelsson (S) yrkar bifall till 

motionen. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Kerstin Rosenkvists (S) med fleras bifallsyrkande till motionen finner 
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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 

Kerstin Rosenkvists (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), Tommy 

Karlsson (M), Mikael Söderlund (M), Harmen Rebel (M), Maritha 

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

Jonas Stenzelius (KD), Kjell Wendin (KD), Anders Frants 

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

Fallqvist (L), Dan Avdic Karlsson (V), Tony Pehrsson (SD), Martin 

Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD), Leif 

Gustafsson (SD), Anders Johansson (SD), Carl-Erik Almskoug (OPA), 

Mats Öhgren (M). 

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

Axelsson (S), Kjell Cladin (S),Lena Träff (S), Bo Molander (S), Kerstin 

Rosenkvist (S), Ove Janse (S), Björn von Walden (S),Kjell Persson (S), 

Gulgun Eminbeili (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson 

(S), Karin Cladin (S). 

Avstår: Rodrigo Melara (V). 

Utfallet är 26 ja-röster, 14 nej-röster och en som avstår. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionärerna 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 11 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 118 KS 318/2016-101 

Svar på motion om att prioritera profilering vid Sätra 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med att ett arbete pågår med att ta fram 

Arbogaprofilering i rondellen vid Sätra.  

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) bifallsyrkande till motionen. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 29 september 2016, § 172, inkommit med en motion om att 

prioritera profileringen vid Sätra. 

Motionären menar att Sätra är ett område där det stannar väldigt 

mycket turister men där det finns få tecken eller upplysningar om 

var man befinner sig.  

Motionären föreslår därför 

 Att det skyndsamt uppförs en eller flera informationsskylt/ 

skyltar i Sätraområdet med information om vår stad. 

 Att det uppförs en bakgrund för fotografering, alternativt att 

den arbetas in i den framtida informationsskylten, med 

Arbogas varumärke ”Arboga – Plats för inspiration”.  

Motionen remitterades till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige 

den 29 september 2016, § 172. 

I Sätra finns två informationstavlor om Arboga, en i anslutning till 

McDonalds och en på parkeringsfickan på väg in mot staden. Dessa 

uppdateras årligen av extern aktör, men Näringsliv & Turism står för 

utformningen.  

För att komplettera informationen pågår ett arbete med att ta fram 

Arbogaprofilering i rondellen, den plats där flest passerar till och 

från Sätra. Kontakt är upprättad med trafikverket och design samt 

kostnadsförslag kommer tas fram. Sedan tidigare finns 
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investeringsmedel för en ytterligare informationsskylt som i 

dagsläget inte kunnat placeras. Dessa medel föreslås ingå i den 

tänkta profileringen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen besvaras med att ett arbete pågår med att ta fram 

Arbogaprofilering i rondellen vid Sätra. 

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 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten 
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§ 119 KS 386/2019-253 

Tomtpriser för bostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan gällande Södra 

Brattberget kan försäljas såsom styckebyggartomter till ett pris 

om 295 000 kr för tomter mindre än 900 m2, samt till ett pris 

om 340 000 kr för tomter större än 900 m2. 

2. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan inom kvarteret 

Cypressen kan försäljas såsom styckebyggartomter till ett pris 

om 295 000 kr.  

3. Tomtmark inom fastställda detaljplaner inom områdena 

Götlunda och Medåker kan försäljas såsom 

styckebyggartomter till ett pris om 75 kr/kvm. 

4. Tomtmark för bostadshus som vid försäljningstillfället ej skall 

säljas som styckebyggartomter, försäljes till bedömt 

marknadsvärde vid försäljningstillfället och tas upp för nytt 

beslut. 

5. Tomtpriser gäller från och med 1 november 2019. 

6. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal tecknats. 

7. Tomtkö kommer att användas för att fördela tomter till 

styckebebyggnation. 

Sammanfattning 

Byggnation är viktigt för att få till stånd en positiv tillväxt av 

befolkning, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Arbogas 

geografiska läge och unika miljö tillsammans med de goda 

kommunikationsmöjligheterna, erbjuder många fördelar vid 

nybyggnationer och företagsetableringar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016 § 219, om en 

satsning på sänkta tomtpriser. Priset fastställdes till 75 kr/kvm för 

tomtmark inom då fastställda detaljplaner. Denna princip och 

prisnivå har behållits sedan dess. Utifrån rådande marknadsläge 

behålls denna nivå för nu befintliga 9 st småhustomter inom 

Medåker och Götlunda.  
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I området Södra Brattberget pågår iordningställandet av 27 

avstyckade småhusfastigheter med VA samt gator och vägar. 

Tomtpris inom området Södra Brattberget beslutas utifrån 

sammanvägning av områdets exploateringskostnader och 

marknadsförutsättningar. 

I området för detaljplanen kvarteret Cypressen med flera, kommer 

två tomter att avstyckas i kvarteret Flädern och bjudas ut för 

försäljning för småhusbebyggelse under 2020. Även här bestäms 

tomtpriset som en sammanvägning av exploateringskostnader och 

marknadsförutsättningar. Vid kvarteret Flädern tillkommer även 

planavgift. 

Vid Alphyddan 1 finns 7642 m2 tillgängligt för samlad 

bostadsbyggnation med upplåtelseform hyresrätt eller bostadsrätt 

alternativt äganderätt. Priset kommer att bestämmas utifrån rådande 

marknadsvärde vid försäljningstillfället och tas upp för särskilt 

beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan gällande Södra 

Brattberget kan försäljas såsom styckebyggartomter till ett pris 

om 295 000 kr för tomter mindre än 900 m2, samt till ett pris 

om 340 000 kr för tomter större än 900 m2. 

2. Tomtmark inom nu fastställd detaljplan inom kvarteret 

Cypressen kan försäljas såsom styckebyggartomter till ett pris 

om 295 000 kr.  

3. Tomtmark inom fastställda detaljplaner inom områdena 

Götlunda och Medåker kan försäljas såsom 

styckebyggartomter till ett pris om 75 kr/kvm. 

4. Tomtmark för bostadshus som vid försäljningstillfället ej skall 

säljas som styckebyggartomter, försäljes till bedömt 

marknadsvärde vid försäljningstillfället och tas upp för nytt 

beslut. 

5. Tomtpriser gäller från och med 1 november 2019. 

6. Byggnadsarbeten ska vara påbörjade inom 1,5 år från det att 

köpeavtal tecknats. 
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7. Tomtkö kommer att användas för att fördela tomter till 

styckebebyggnation. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 120 KS 250/2019-253 

Friköp av tomträtterna Norra skogen 1:149 och 
Brevbäraren 1 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastigheten Norra skogen 1:149 försäljs till ett pris om 795 340 

kronor.  

2. Fastigheten Brevbäraren 1 försäljs till ett pris om 1 276 800 

kronor.  

Sammanfattning 

Sturestadens Fastighets AB, med dotterbolagen Seniorbostäder i 

Arboga AB och Norra skogen i Arboga Fastighets AB, har den 8 maj 

2017 inkommit med önskemål om att förvärva samtliga fastigheter 

där bolagen äger fastigheter upplåtna med tomträtt. Fastigheterna 

som avses är:  

 Brevbäraren l, Spirean 1-6, Tujan 1-3 (Sturestadens Fastighets 

AB)  

 Giktringen 7 (Seniorbostäder i Arboga AB)  

 Norra skogen 1:149 (Norra skogen i Arboga Fastighets AB) 

Tekniska nämnden har den 8 juni 2017 § 56, beslutat att fastigheter i 

kvarteret Spirean, Mahonian och Tujan kan försäljas till 

tomträttsinnehavaren med tomtpriset 190 kr/kvm i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Vidare beslutade tekniska nämnden att 

tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

friköp av tomträtterna Brevbäraren 1, Giktringen 7 samt Norra 

skogen 1:149. 

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter utrett förutsättningarna 

för friköp. De kommersiella fastigheterna Brevbäraren 1 och Norra 

skogen 1:149 föreslås försäljas till uppskattat marknadspris beräknat 

utifrån markens taxerade värde x 1,33. Bostadsfastigheten Giktringen 

7 prissätts till markens taxerade värde. Beräkningen av 

försäljningspriserna bygger på definitionen av taxeringsvärdet såsom 

utgörande 75 % av ett schablonframtaget marknadsvärde, med viss 

eftersläpning.  Sturestadens fastighets AB har valt att efter förslag till 

prissättning avstå ifrån förvärv av Giktringen 7. 



  
PROTOKOLL 17 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Sturestadens Fastighets AB 
Akten   



  
PROTOKOLL 18 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 121 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007, § 133, har 

den som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka 

ärenden (medborgarförslag) hos kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska 

medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till 

kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om beredningen inte 

kan avslutas inom ett år så ska detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 oktober finns det fyra medborgarförslag som 

inte kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   



  
PROTOKOLL 19 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 122 KS 133/2019-101 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion om möjligt beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska detta 

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 oktober finns det två motioner som inte beretts 

färdigt inom ett år efter att de väcktes varav en planeras att 

behandlas på samma sammanträde. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten   



  
PROTOKOLL 20 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 123 KS 4/2019-102 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Cajsa 

Jäderlund Peterson (S), 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ersättare till barn- och utbildningsnämnden efter 

Ronja Eriksson (S) bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 

den 12 september 2019 § 107. 

Cajsa Jäderlund Peterson (S) är föreslagen som ersättare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 21 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 124 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
fritids- och kulturnämnden - Carin Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Carin Sandberg (L) har kommit in med en begäran den 16 september 

2019 om entledigande från uppdrag som ersättare i fritids- och 

kulturnämnden. 

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



  
PROTOKOLL 22 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 125 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden 
efter Carin Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Håkan 

Sandberg (L). 

Sammanfattning 

Håkan Sandberg (L) är föreslagen som ersättare i fritids- och 

kulturnämnden efter Carin Sandberg (L). 

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



  
PROTOKOLL 23 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 126 KS 4/2019-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot 
och 2:e vice ordförande i fritids- och kulturnämnden - 
Bo Molander (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärda entlediganden beviljas. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har kommit in med en begäran den 19 september 

2019 om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e vice 

ordförande i fritids- och kulturnämnden. 

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



  
PROTOKOLL 24 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 127 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ledamot och 2:e vice ordförande i 
fritids- och kulturnämnden efter Bo Molander (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till 2:e vice ordförande i fritids- och kulturnämnden utses 

Lena Träff (S). 

2. Till ledamot i fritids- och kulturnämnden utses Ove Janse (S). 

Sammanfattning 

Lena Träff (S) är föreslagen som 2:e vice ordförande och Ove Janse 

(S) som ledamot i fritids- och kulturnämnden efter Bo Molander (S). 

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



  
PROTOKOLL 25 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 128 KS 4/2019-102 

Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden 
efter Ove Janse (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Annelie Green 

(S). 

Sammanfattning 

Ove Janse (S) blev den 24 oktober 2019 § 127 vald till ledamot istället 

för ersättare i socialnämnden. Annelie Green (S) är föreslagen som 

ersättare. 

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



  
PROTOKOLL 26 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 129 KS 344/2019-006 

Sammanträdesplan 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 § 143 

återremitterades förslag på sammanträdesplan för 2020 för att se 

över möjligheten att inte förlägga sammanträden på lovveckor. 

Reviderat förslag är framtaget där två sammanträdescykler är 

framflyttade en vecka för att kommunstyrelsen inte ska infalla på 

sportlovet och påsklovet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 27 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 130 KS 12/2019-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 2019-10-24 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapporteringen av besvarade medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-08 § 148 Svar på 

medborgarförslag om att utöka tätortstrafiken under tiden 

Herrgårdsbron repareras. Förslaget avslås då den anropsstyrda 

tätortstrafiken i första hand inte är avsedd för arbetspendling. KS 

216/2019-101. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-08 § 149 Svar på 

medborgarförslag om skyltning vid Herrgårdsbron för kontinuerlig 

information till allmänheten. Förslaget avslås då en förnyelse av 

samtliga informationskanaler pågår och en insats med skylt endast 

vid Herrgårdsbron inte ligger rätt i tiden. KS 399/2018-101. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 131 KS 37/2019-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-10-24 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslut 2019-09-25 § 138 Rapport, ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 2019. KS 306/2019. 

Länsstyrelsens beslut 2019-09-30. Susanne Andersson (S) är ny 

ledamot efter Klara Sparv (S) och Bernt Johansson (S) ny ersättare. 

KS 4/2019. 

Länsstyrelsens beslut 2019-09-30. Karin Nilsson (MP) är ny ersättare 

efter Anna Åbom (MP). KS 4/2019. 

Region Västmanland - Liv och hälsa ung 2020. Information om 

enkätundersökning till årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet under 

veckorna 4-8, 2020.  



  
PROTOKOLL 29 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 132 KS 483/2019-101 

Motion om att starta upp volontärverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en motion om att starta upp 

volontärverksamhet i Arboga. Motionären skriver att 

volontärverksamhet finns redan idag i många kommuner och 

verksamheter och är oftast inriktad på att hjälpa de äldre i samhället 

att få en lite bättre tillvaro. 

Motionären föreslår därför 

 Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheten att starta upp en volontärverksamhet 

 Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband 

med, eller efter, genomförd utredning ge i uppdrag åt lämplig 

nämnder och/eller förvaltning att starta upp en 

volontärverksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
  



  
PROTOKOLL 30 (30) 
Sammanträdesdatum  

2019-10-24  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 133 KS 485/2019-101 

Motion om Arboga kommuns roll gällande 
återvandring 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist, Leif Gustafsson, Tommy Andersson, Stefan 

Gunnarsson, Anders Johansson och Tony Pehrsson (samtliga SD) har 

kommit in med en motion om Arboga kommuns roll gällande 

återvandring. Motionen handlar om att underlätta återvandring och 

utgår från det arbete som pågår inom Migrationsverket och 

regeringen. Avsikten är att Arboga kommun ska ha beredskap för 

samt börja arbeta med återvandring. 

Motionärerna yrkar därför 

 Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen 

att en strategi, handlingsplan och arbetsbeskrivning tas fram 

inom kommunen för hur denna typ av ärenden ska hanteras 

och där strategin är baserad på riktlinjerna från aktuella 

myndigheter. 

 Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen 

att kommunen undersöker om det är möjligt att få ekonomiskt 

stöd för denna typ av projekt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 


