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Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Vasagymnasiets aula, Arboga, kl 18:15–20:30, ajournering kl 19:52-20:05 
  
Ledamöter Mats Öhgren (M) ordförande, Carl-Erik Almskoug (OPA) 1:e vice ord-

förande, Karin Cladin (S) 2:e vice ordförande, Anders Röhfors (M),      
Jonna Lindman (M), Håkan Tomasson (M), Gustav Isaksson (M),      
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Anna-Lena Rehnman (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), 
Kjell Cladin (S), Ove Janse (S), Anders Frants (MP), Marianne Samuelsson 
(L), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Tony Pehrsson (SD), 
Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD),  
Ulf Johansson (SD), Lars Falck (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Arne Henriksson (M), Åsa Feldin (M), Peter Wahlström (M),               
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Stefan Carlsson (S), Lars Lindén (S) 

  

Övriga Kajsa Landström, kommunsekreterare 
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§ 118  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Åsa Feldin (M) och Kjell Cladin (S) utses att justera 

protokollet, med Peter Wahlström (M) och Susanne 

Andersson (S) som justeringsersättare. 
 

Sammanfattning 

Justeringen äger rum på kommunkansliet torsdagen den 2 december 
2021, klockan 15.00.  
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§ 119  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar. 

Justering: 

- Ärende 29 - Entledigandet och fyllnadsvalet gäller uppdragen som   
  2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden. 
 

Tillägg: 

- Entledigande, ersättare i kommunfullmäktige. 

- Motion, Förläng Ångbåtsgatan med en gång- och cykelbro över  
  Arbogaån. 
 

- Motion, Ta fram en kort- och långsiktig plan för laddinfrastruktur i  
  Arboga.  
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§ 120 KS 423/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag - Bygga en discgolfbana 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

besvarande. 

Sammanfattning 

Daniel Boklund har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål 

om att kommunen upplåter mark för byggande av en discgolfbana 

samt sponsrar inköp av korgar. Förslagsställaren har för avsikt att 

starta en förening om banan byggs och skötsel av banan ska då 

ombesörjas av föreningens medlemmar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 121 KS 434/2021-101 

Anmälan av medborgarförslag - Motionstrappa invid 
Teknikbacken i Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kultur-

nämnden för besvarande. 

Sammanfattning 

Urban Tiger har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om 

uppförande av en motionstrappa för konditionsträning och friskvård 

vid Teknikbacken i Arboga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 122 KS 148/2021-041 

Revidering av Strategisk och ekonomisk plan 2022-
2024, Arboga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fördelar 903 122 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som fram-

går av avsnitten 10.2–10.3 i dokumentet Strategisk och 

ekonomisk plan 2022–2024.  

2. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i dokumentet 

Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024, med ett budgeterat 

överskott motsvarande 1 procent av skatter och kommunal-

ekonomisk utjämning. 

3. Dokument Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024 i övrigt 

antas. 

Sammanfattning 

De politiska partierna inlämnade i juni 2021 sina förslag till 

Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024. Kommunstyrelsen 

beslutade om planen i juni och kommunfullmäktige under augusti. 

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs en 

värdering av de ekonomiska förutsättningarna.  

Följande förutsättningar har förändrats: 

Skatter och bidrag 

• Budgetproposition 

• Pensionsprognos 

• Förändring av arbetsgivaravgift 

• Nulägesanalys 

• Hyrespott 

• Övriga förändrade ekonomiska förutsättningar 

Med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar lämnar 

den politiska majoriteten (P7) förslag till förändringar i resultat-

budget och de ekonomiska ramarna. Årets resultat ska uppgå till       

1 procent av skatter och bidrag. Eftersom skatter och bidrag ökar i 

jämförelse med KF augusti så ökar också årets resultat. 
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Skatter och bidrag/budgetproposition 

Sveriges Kommuner och Regioner presenterade den 30 september 

uppdaterade prognoser avseende budgetförutsättningar för 2022–

2024 inklusive regeringens budgetproposition. Jämfört med kom-

munfullmäktiges beslut i september så innebär prognosen ökade 

intäkter på totalt 8 359 tkr år 2022, 12 892 tkr för år 2023 och med     

18 371 tkr år 2024. Den huvudsakliga orsaken till förändringen är 

ökade skatteintäkter med anledning av konjunkturåterhämtning och 

ökade statsbidrag till kommunerna i budgetpropositionen. 

Pensionsprognos/omställningsfond/sänkt PO 

Senaste pensionsprognosen tillsammans med sociala avgifter för 

omställningsfonden samt lägre arbetsgivaravgifter innebär totalt 

ökade kostnader med 717 tkr år 2022, 2 276 tkr år 2023 och 1 576 tkr 

år 2024. Den lägre arbetsgivaravgiften innebär lägre kostnader för 

nämnderna och motsvarande lägre ekonomisk ram. 

Nulägesanalys 

I resursfördelningsmodellen ska verksamheter anpassa sin netto-

kostnad mot Arbogas kommuns referenskostnad. Detta gäller verk-

samhetsområdena äldreomsorg, individ och familjeomsorg, LSS, för-

skola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Alla kommuner 

har rapporterat in 2020 års Räkenskapssammandrag och referens-

kostnad per kommun och verksamhet är nu framräknad för 2020. 

Revidering av ramarna ska ske utifrån senaste framtagna referens-

kostnad. Detta innebär att socialnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden ska få förändrade ramar för de kommande åren. En anpas-

sning ska ske inom en tidperiod om fem år. Socialnämndens föränd-

ring av nettokostnadsavvikelsen ska ge ökade ramar med 1 440 tkr 

per år 2022 – 2024 och barn- och utbildningsnämndens förändring av 

nettokostnadsavvikelsen ska ge minskade ramar med 480 tkr per år 

2022 - 2024.   

Hyresökningar  

För av kommunfullmäktige beslutade nya verksamhetslokaler kom-

penseras nämnderna från en central hyrespott. Om fastställd hyra av 
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de färdigställda verksamhetslokalerna skiljer sig mot preliminära 

belopp sker justering av de ekonomiska ramarna. Det sker också 

justering av avgående hyror. Jämfört med KF augusti får socialnämn-

den ökad ram med 2 093 tkr och barn- och utbildningsnämnden 

ökad ram med 420 tkr.    

Löneöversyn 2021 

Löneöversynen under år 2021 resulterade i kostnader som översteg 

det budgeterade vilket även får påverkan på ramarna kommande år.  

Ökade pott för löneökningar och hyresökningar 

I Sveriges Kommuner och Regioner senaste cirkulär avseende bud-

getförutsättningar så är prognosen högre för löneökningar än som 

var fallet när KF beslutade om SEP i augusti. Hyrorna för verksam-

hetslokalerna baseras på ett index mellan oktober och oktober. 

Prognosen för indexet innebär högre hyresökningar än vad prog-

nosen var i KF augusti.  I resultaträkningens poster under finans-

förvaltningen tas hänsyn till dessa ökningar. Prisökningarna enligt 

SKR:s cirkulär är något högre jämfört med tidigare. Ingen förändring 

genomförs i SEP med anledning av denna förändrade prognos.  

 Kommunstyrelsen oförutsett samt behov av effektivisering 

Totalt innebär de förändrade ekonomiska förutsättningarna ett bättre 

resultat år 2022 och skillnaden, 791 tkr, tillförs kommunstyrelsens 

medel för oförutsett. För år 2023 minskar behovet av effektiviserin-

gar med 2 500 tkr och för år 2024 med 8 336 tkr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 

1. Kommunfullmäktige fördelar 903 122 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som fram-

går av avsnitten 10.2–10.3 i dokumentet Strategisk och 

ekonomisk plan 2022–2024.  

2. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i dokumentet 

Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024, med ett budgeterat 

överskott motsvarande 1 procent av skatter och kommunal-

ekonomisk utjämning. 
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3. Dokument Strategisk och ekonomisk plan 2022–2024 i övrigt 

antas. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Rådhuset i Arboga AB 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Arbogabostäder AB 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Ekonomi 
Akten  
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§ 123 KS 355/2021-109 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige från år 2022, 
återremiss 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige i Arboga ska ha 31 ledamöter från och 

med mandatperioden 2022-2025. 

2. Antalet ersättare ska för respektive parti uppgå till högst 

hälften av antalet ledamöter. För partier med ett eller två 

mandat ska det dock alltid utses två ersättare. 

Reservation 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Omsorgspartiet i Arboga 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning 

Kommunallagen 5 kap § 5 behandlar ledamöter och ersättare i 

fullmäktige. Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som 

fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 

minst 31 ledamöter i kommuner med över 8 000 röstberättigade. I 

kommuner med 16 000 röstberättigade ska minst 41 ledamöter utses. 

Antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i 

folkbokföringsdatabasen i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. 

Den 1 mars 2021 fanns det i Arboga 11 242 röstberättigade. 

Beslutet om att ändra antalet ledamöter ska fattas före utgången av 

februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om 

beslutet. 

För ledamöterna i kommunfullmäktige ska det finnas ersättare. 

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska 

utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antalet platser som 

varje parti får i fullmäktige. För partier med ett eller två mandat ska 

det alltid utses två ersättare. 

Inför valet 2018 har första divisorn ändrats till 1,2. Det har även 

införts en småpartispärr på 2 procent av rösterna i kommuner som 

inte är valkretsindelade. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 

1. Ärendet återremitteras för att kommunfullmäktiges 

gruppledare ska få möjlighet att diskutera ärendet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige i Arboga ska ha 31 ledamöter, 

2. Antalet ersättare ska för respektive parti uppgå till högst 

hälften av antalet ledamöter. För partier med ett eller två 

mandat ska det dock alltid utses två ersättare. 

Yrkande 

Håkan Tomasson (M) yrkar, med stöd av Anders Frants (MP) och 

Jonas Stenzelius (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

kommunfullmäktige ska ha 31 ledamöter. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 

att kommunfullmäktige ska ha 31 ledamöter med tillägget: från och 

med mandatperioden 2022-2025. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar, med stöd av Carl-Erik Almskoug (OPA), 

Andreas Silversten (S) och Bo Molander (S), att kommunfullmäktige ska 

ha 35 ledamöter. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Håkan Tomassons (M) med fleras bifallsyr-

kande till kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige ska 

ha 31 ledamöter, mot Dan Avdic Karlsson (V) med fleras yrkande om 

att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter, finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla Håkan Tomassons (M) yrkande. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller Håkan Tomassons 

(M) med fleras yrkande om att kommunfullmäktige ska ha 31 

ledamöter röstar ja. Den som bifaller Dan Avdic Karlssons (V) med 

fleras yrkande om att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter 

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

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

Söderlund (M), Arne Henriksson (M), Åsa Feldin (M), Peter 

Wahlström (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), 

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

Marianne Samuelsson (L), Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), 

Stefan Gunnarsson (SD), Tommy Andersson (SD), Ulf Johansson 

(SD), Lars Falck (SD) och Mats Öhgren (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Helene Molander (S), Per 

Landén (S), Aleksandra Janse (S), Stefan Carlsson (S), Bo Molander 

(S), Kerstin Rosenkvist (S), Anna-Lena Rehnman (S), Lars Lindén (S), 

Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S), Kjell Cladin (S), Ove 

Janse (S), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman (V), Karin 

Cladin (S) och Carl-Erik Almskoug (OPA). 

Utfallet är 22 ja-röster, 17 nej-röster och 2 platser är vakanta. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens 

förslag om att kommunfullmäktige ska ha 31 ledamöter. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar ledamöterna om kommunfullmäktige bifaller 

Martin Nyqvists (SD) tilläggsyrkande om att beslutet gäller från och 

med mandatperioden 2022-2025. Ordföranden finner att kommun-

fullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Akten  
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§ 124 KS 390/2021-008 

Arbetsmiljö- och hälsopolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arbetsmiljö- och hälsopolicyn antas och ersätter Medarbetar-

policy antagen av kommunfullmäktige 2016-09-29, § 150,    

Dnr 281/2016. 

Sammanfattning 

Arboga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en 

trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö. Kommunens arbetsmiljö-

arbete ska bidra till ett hållbart arbetsliv och stärka kommunens 

uppdrag som servicegivare.  

Arboga kommuns Arbetsmiljö- och hälsopolicy ska visa den riktning 

och de mål kommunen har för sitt arbetsmiljöarbete.  

Arbetsmiljö- och hälsopolicyn ersätter nuvarande medarbetarpolicy 

som är tillika arbetsmiljöpolicy. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arbetsmiljö- och hälsopolicyn antas och ersätter Medarbetar-

policy antagen av kommunfullmäktige 2016-09-29, § 150, Dnr 

281/2016. 

Yrkande 

Jonna Lindman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
HR-enheten 
Akten  
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§ 125 KS 382/2021-041 

VA-taxa 2022 tills vidare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga Vatten och Avlopp AB:s förslag till reviderad VA-taxa 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2022. 

Revideringen innebär en höjning av brukningstaxans avgifter 

med 11 procent och en höjning av avgiften för uttag av ren-

vatten från vattenkiosker med 25 procent. 

Sammanfattning 

Det genomfördes en sänkning av brukningsavgifterna 2019 med 15 

procent. Sänkningen genomfördes för att kostnaderna hade minskat i 

ett antal år främst på grund av lägre räntor. Arboga Vatten och 

Avlopp AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 

att brukningsavgifterna behöver öka för att täcka ökade avskriv-

ningskostnader och framtida investeringar.  

Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår att brukningstaxans fasta och 

rörliga del höjs med 11 procent. Denna höjning innebär att årskost-

naderna för Typhus A ökar från 6 565 kr år 2021 till 7 270,25 kr år 

2022 (705,25 kr/år). För uttag av renvatten från vattenkiosker de-

biteras 20 kr/m3 (25 kr/m3 inkl. moms) vilket innebär en ökning 

med 25 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Vatten- och Avlopp AB 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 126 KS 409/2021-041 

Taxa och regler för vård och omsorg 2022, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa och regler för vård och omsorg antas och 

börjar att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september 2021 föreslagit kom-

munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera taxa och 

regler för vård och omsorg. 

Omkostnadsavgift 

När det gäller taxa för omkostnadsavgiften för Hällbacken och 

Strömsborg så föreslås den att tas bort. Hällbacken kommer att 

läggas ner och då återstår endast Strömsborg som har den avgiften. 

Vid kommunens övriga särskilda boenden så får de boende själva 

betala för förbrukningsmaterial och tvätt av sänglinne. 

Avgift för trygghetslarmsanvändning i ordinärt boende 

Det finns en taxa för ”Utryckning på larm” som också föreslås tas bort. 

I dagsläget så stödjer inte verksamhetssystemet den debiteringen. 

Taxa för omhändertagande av avlidna 

När det gäller taxan för omhändertagande av avlidna så har Fonus 

inte höjt sin avgift för 2022. När det gäller Styrud så ändrar de sin 

taxa till vardagar 2 200 kronor samt helgdagar till 2 500 kronor vilket 

innebär en minskning av avgiften. 

Egenavgift HVB-placering 

Egenavgiften för HVB-placering flyttas till verksamheten för funk-

tionsvariationers taxa med anledning av att de ansvarar för social-

psykiatrin. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 2 procent. 

__________ 
Skickas till: Socialnämnden, Akten  



  
PROTOKOLL 18 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 127 KS 407/2021-041 

Taxa för individ- och familjeomsorg 2022, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för individ- och familjeomsorgen antas och 

börjar att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september föreslagit kommun-

styrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera taxan för individ- 

och familjeomsorg. 

När det gäller taxan för egenavgift vid vuxenplacering så görs ett 

förtydligande att det avser vård eller behandling i ett hem för vård 

och boende eller i ett familjehem där placeringen är med anledning 

av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel. 

Den egenavgiften är fastställd i Socialtjänstförordningen (2001:937)   

6 kap. 1 § till högst 80 kronor per dag. 

En ny egenavgift föreslås gällande stödboende och skyddat boende: 

Vuxen 187 kronor/dygn, Medboende barn 60 kronor/dygn. 

Taxan för jourbostad höjs med mer än index. Höjningen kopplas till 

bostadsmarknadens hyreskostnader. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 2 procent. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 128 KS 408/2021-041 

Taxa för verksamheten för funktionsvariationer och 
socialpsykiatri, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för verksamheten för funktionsvariationer och 

socialpsykiatri antas och börjar att gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september 2021 föreslagit kom-

munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera taxan för 

funktionsvariationer och socialpsykiatri. 

Nuvarande taxa lyder: Personer som är berättigade till plats i särskilt 

boende men placeras i HVB eller familjehem ska det alltid göras en 

individuell bedömning om personen ska betala omsorgsavgift samt 

för kost och logi under placeringen. Annars görs bedömningen om 

personen har utrymme för att betala egenavgift. 

Den nuvarande egenavgiften är 100 kronor per dygn och har inte 

ändrats sedan 2014. För att anpassa egenavgiften till aktuellt kost-

nadsläge föreslås en avgift vid placering i HVB eller familjehem till 

högst 198,50 kr/dag. Beloppen är avstämda med taxor i Arboga kom-

mun samt andra kommuner. Egenavgiften fördelas med en del för 

boendet med 73 kr/dag och en del för matkostnad med 125,50 kr/dag. 

Den som uppbär pension har möjlighet att söka bostadstillägg för den 

del av egenavgiften som räknas som avgift för boendet. 

Avgifterna ska räknas upp årligen enligt index utifrån Strategisk och 

ekonomisk plan.  

Personalmåltid 

Taxan för personalmåltid följer KS:s beslut gällande pris för per-

sonalkost med halva priset. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 2 procent. 

__________ 
Skickas till: Socialnämnden, Akten  



  
PROTOKOLL 20 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 129 KS 410/2021-041 

Borttagande av taxa för hyror av lokaler vid vård- och 
omsorgsboenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxan för hyra av lokaler vid vård- och omsorgsboenden tas 

bort. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut den 22 september föreslagit kommun-

styrelsen föreslå kommunfullmäktige att ta bort taxan för hyra av 

lokaler vid vård- och omsorgsboenden. 

Socialnämnden beslutade den 17 oktober 2018, § 144, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta om att ta en avgift när någon hyr 

Strandgårdens terapilokal, Hällbackens konferensrum och Ströms-

borgs matsal.  

Taxan gällande lokaler vid vård- och omsorgsboenden föreslås att tas 

bort då socialförvaltningen inte kommer att ha tillgång till Häll-

backens konferensrum samt att i Strömsborgs matsal kommer det att 

bedrivas en verksamhet och vid Strandgårdens terapilokal så har det 

inte varit några intäkter de senaste åren. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 130 KS 373/2021-346 

Taxa för tomtkö 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för att stå i tomtkön uppgår till 300 kronor per år från 

och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

I november 2019 började Arboga Kommun med en tomtkö. Genom 

att ha en tomtkö kan en rättvisare fördelning ske när Arboga släpper 

nya tomter. Det finns ett stort intresse över att bygga i egen regi i 

Arboga och tomtkön har sedan starten ökat till cirka 100 personer. 

Att i nuläget anmäla sig till tomtkön innebär ingen kostnad. Genom 

att lägga en skälig avgift vid anmälan och årsvis, ges en förhoppning 

att de sökande är allvarliga med sin anmälan till tomtkön. Den 

köande ska betala avgiften på eget bevåg. Det vill säga, ingen faktura 

går ut till den sökande. Information om hanteringen kommer att 

finnas på Arboga kommuns hemsida. Vid utebliven eller sen in-

betalning mister den köande sin plats i kön. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsenheten 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 131 KS 402/2021-041 

Taxa för bygglov, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

bygglov godkänns och gäller från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för bygglov. 

Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjus-

tering sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnadsök-

ningar på 2,0 procent som förbundet har för sin verksamhet i enlig-

het med den Strategiska ekonomiska planen 2022-2024 behöver 

bygglovtaxans justeringsfaktor (N) höjas från 1,1 till 1,11 och tim-

avgiften höjas från 995 kronor till 1 015 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 132 KS 400/2021-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 
revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns och 

gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m m enligt miljöbalken 2 kap) 

Under avsnittet Prövning – Avlopp har avgiften höjts med en timme 

för punkt 2, 6, 7, och 8. Ändringen görs för att bättre motsvara den 

faktiska handläggningstiden. 

Under avsnittet Tillsyn – Enskilt avlopp, har tillsyn för Avlopps-

anordning Gul tagits bort då det ej är aktuellt längre. Avloppsan-

ordning med platsbesök och Avloppsanordning utan platsbesök har 

lagts till då förenklat och förändrat arbetssätt kunnat införas genom 

ny e-tjänst. Handläggningstid för förbud och förbud med vite har 

ändrats till fast handläggningstid. Ändringen görs för att förenkla 

handläggningsprocessen. 

Under avsnittet Anmälan – Värmepumpar har den fasta handlägg-

ningstiden för berg- och ytjordvärmepump samt övriga anläggningar 

ändrats från tre till två timmar. Ändringen görs för att bättre mot-

svara den faktiska handläggningstiden. 

Under avsnittet Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap, anmälan, har 

38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändrats 

från att omfatta anmälan vid ”hygienisk behandling som innebär 

riska för blodsmitta” till ”hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta eller annan smitta”. 



  
PROTOKOLL 24 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

För att taxan ska motsvara de kostnadsökning på 2,0 procent som 

förbundet har för sin verksamhet i enlighet med Strategisk och 

ekonomisk plan 2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från           

1 060 kronor till 1 080 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 25 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 133 KS 401/2021-041 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och 
foderlagstiftningen, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foder-

lagstiftningen. 

Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017/625 började gälla 

i december 2019 och i april 2021 gjordes anpassningar av svenska 

lagar och förordningar har SKR uppdaterat underlagen för kom-

munernas taxesättning inom livsmedelskontrollen. Nya lagar gäl-

lande skyddade beteckningar och ekologisk produktion har införts. 

Andra nyheter är möjlighet till en ökad avgiftsfinansiering för ut-

redningar av klagomål och RASFF (Systemet för snabb varning om 

livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors 

hälsa). Andra kontrollinsatser som införts är möjlighet att avgifts-

finansiera inköp under dold identitet. 

Ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen har införts där 

obligatoriska efterhandsdebitering gäller från tidigast år 2022. Det 

innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter 

genomförda kontrollbesök i stället för i början av varje kalenderår. På 

detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och 

betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kon-

trollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring gäller för kon-

trollen av animaliska biprodukter. 

Ny taxa är anpassad till de förändringar som har gjorts och SKR:s 

nya underlag med mindre lokala avvikelser. Övergång till efter-

handsdebitering införs 2022. 



  
PROTOKOLL 26 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

För att taxan ska motsvarade kostnadsökningar på 2,0 procent som 

förbundet har för sin verksamhet i enlighet med Strategisk och 

ekonomisk plan 2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från           

1 130 kronor till 1 160 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 27 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 134 KS 399/2021-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 
produkter, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter och 

gäller från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 

produkter. 

Under avsnitten Avgiftens erläggande har texten förtydligats med att 

avgift för prövning ska betalas i förskott av sökande. 

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 procent som 

förbundet har för sin verksamhet i enlighet med Strategisk och 

ekonomisk plan 2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från           

1 060 kronor till 1 080 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 28 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 135 KS 394/2021-041 

Tillsynstaxor 2022, Räddningstjänsten Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Räddningstjänsten Mälardalens förslag till revidering av taxor 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med förslag till 

reviderad taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 

tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 136 KS 443/2021-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändringar i dokumentet ”Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” godkänns med följande prioriteringsordning vid 

placering inom förskolan: 

           1. Barngruppens storlek och sammansättning 
           2. Syskonförtur 
           3. Närhetsprincip 
           4. Garantitid 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att göra 

ändringar i dokumentet ”Regler och riktlinjer för förskola och fri-

tidshem”.  

Hemkommunen ska erbjuda förskola och fritidshem till barn som är 

bosatta i Arboga. Hemkommunen organiserar förskole- och fritids-

hemsverksamhet och ansvarar för att fastställa regler och riktlinjer 

som grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800), läro-

planen för förskolan (SKOLFS 2018:50) och läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).  

Vid placering på en förskoleenhet ska huvudmannen enligt skol-

lagen säkerställa att barngrupperna har lämplig sammansättning och 

storlek samt att barnet erbjuds en placering så nära hemmet som 

möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. 

Kommunen ska därför anta prioriteringsordning vid placering i 

förskolan. I dokumentet Regler och riktlinjer för förskola och fritids-

hem har prioriteringsordning saknats och dokument har därför 

reviderats och kompletterats med det.  

 



  
PROTOKOLL 30 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Tillägg i Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem  

Prioriteringsordning vid placering av förskoleplatser 
 1.   Barngruppens storlek och sammansättning 
2. Närhetsprincip 
3. Syskonförtur 
4. Garantitid 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ändringar i dokumentet ”Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” godkänns 

Yrkande 

Bo Molander (S) yrkar att Regler och riktlinjer för förskola och fri-

tidshem godkänns med förändring av prioriteringsordning vid 

placering inom förskola till: 

1. Syskonförtur 

2. Närhetsprincip 

3. Barngruppens storlek och sammansättning 

4. Garantitid 

Hans Ivarsson (C) yrkar, med stöd av Jonas Stenzelius (KD), att 

Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem godkänns med 

förändring av prioriteringsordning vid placering inom förskola till: 

1. Barngruppens storlek och sammansättning 

2. Syskonförtur 

3. Närhetsprincip 

4. Garantitid 

Sammanträdet ajourneras kl 19:52-20:05. 

Då fel prioriteringsordning vid placering inom förskola uppdagats i 

underlaget inför kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutar 

kommunfullmäktige att förkasta kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Hans Ivarssons (C) med flera yrkande på 

prioriteringsändring vid placering inom förskola mot Bo Molanders (S) 



  
PROTOKOLL 31 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

yrkande om ändring i prioriteringsordningen vid placering inom 

förskolan, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 

Hans Ivarsson (C) yrkande om prioriteringsordning. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller Hans Ivarssons (C) 

yrkande om prioriteringsordning vid placering inom förskola röstar 

ja. Den som bifaller Bo Molanders (S) yrkande om prioriterings-

ordning vid placering inom förskola röstar nej. 

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

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

Mikael Söderlund (M), Arne Henriksson (M), Åsa Feldin (M),          

Peter Wahlström (M), Hans Ivarsson (C), Marie-Louise Söderström (C), 

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

Marianne Samuelsson (L), Dan Avdic Karlsson (V), Inga-Lill Frössman 

(V), Tony Pehrsson (SD), Martin Nyqvist (SD), Stefan Gunnarsson (SD), 

Tommy Andersson (SD), Ulf Johansson (SD),    Lars Falck (SD),           

Carl-Erik Almskoug (OPA) och Mats Öhgren (M). 

Nej-röster avger: Andreas Silversten (S), Helene Molander (S),        

Per Landén (S), Aleksandra Janse (S), Stefan Carlsson (S),                  

Bo Molander (S), Kerstin Rosenkvist (S), Anna-Lena Rehnman (S), 

Lars Lindén (S), Karl-Bertil Eklund (S), Susanne Andersson (S),     

Kjell Cladin (S), Ove Janse (S) och Karin Cladin (S). 

Utfallet är 25 ja-röster, 14 nej-röster och 2 platser är vakanta. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla Hans Ivarssons (C) 

prioriteringsordning vid placering inom förskolan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (58) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 137 KS 441/2021-041 

Kommunalt borgensåtagande för Rådhuset i Arboga 
AB år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2022 för Rådhuset i Arboga 

AB, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om  

50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Detta innebär att det totala högsta beloppet uppgår till           

50 miljoner kronor per den 31 december 2022. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Rådhuset i Arboga 

AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. 

Procentsatsen uppgår under år 2022 till 0,64 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med         

1 april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda 

bolagen. En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid 

eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kom-

petenser inom kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra 

avdrag för räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt 

från kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar 

krävs kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att 

bevilja lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett ränte-

påslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för 

detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 

marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 

hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 
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också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgens-

avgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan 

bolagen. I dagsläget är avgiften 0,70% för lån från Kommuninvest 

och 0,75% för lån från kommunen. Till detta betalar även bolagen en 

ränta på upptagna lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-

avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för 

beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt till-

gängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag 

baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften 

på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som 

data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också 

en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell jus-

tering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella 

status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att 

fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna 

skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nöd-

vändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur ränte-

noteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det 

tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommun-

koncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Arboga 

Vatten och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB har 
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utgångspunkten varit respektive skuldportfölj hos Kommuninvest. 

Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 

2021-10-20. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter 

beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Rådhuset i Arboga 

AB under år 2022 ska uppgå till 0,64 procent.  

För finansiering av investeringar i Rådhuset i Arboga AB har tidigare 

kommunen genomfört upplåning och sedan vidareutlånat till 

bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 49,9 miljoner kronor. Enligt 

fullmäktigebeslut under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen 

har till bolagen successivt återbetalas och ersättas med egna lån för 

bolagen. 

Det totala högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 

2022 uppgår till 50 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 138 KS 427/2021-041 

Kommunalt borgensåtagande för Arboga 
Kommunalteknik AB år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2022 för Arboga Kommunal-

teknik AB, såsom för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp 

om 5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kost-

nader. Detta innebär att det totala högsta beloppet uppgår till 

5 miljoner kronor per den 31 december 2022. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arboga Kommunal-

teknik AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. 

Procentsatsen uppgår under år 2022 till 0,46 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. 

Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med         

1 april 2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda 

bolagen. En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid 

eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kom-

petenser inom kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra 

avdrag för räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt 

från kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar 

krävs kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att 

bevilja lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett ränte-

påslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för 

detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara mark-

nadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade 

varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också 
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Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepå-

slaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då 

det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinst-

medel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift 

måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan 

bolagen. I dagsläget är avgiften 0,70% för lån från Kommuninvest 

och 0,75% för lån från kommunen. Till detta betalar även bolagen en 

ränta på upptagna lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-

avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för 

beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt till-

gängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag 

baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften 

på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som 

data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också 

en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell jus-

tering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella 

status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att 

fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna 

skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nöd-

vändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur 

räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar 

det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommunkon-

cerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Arboga Vatten 

och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångs-
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punkten varit respektive skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapital-

bindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per       

2021-10-20. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter 

beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Arboga Kom-

munalteknik AB under år 2022 ska uppgå till 0,46 procent.  

Arboga Kommunalteknik AB har inte någon ingående skuld till 

kommunen och har heller inga lån upptagna hos kreditinstitut. 

Under år 2021 fanns ursprungligen ett kapitalbehov på cirka               

5 miljoner kronor med anledning av investeringar. Dessa medel 

kommer enligt prognosen inte att användas under året. Inför år 2022 

finns ett kapitalbehov på 5 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 139 KS 428/2021-041 

Kommunalt borgensåtagande för Arboga Vatten och 
Avlopp AB år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2022 för Arboga Vatten och 

Avlopp AB, så som för egen skuld upp till ett högsta låne-

belopp om 13,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet 

avseende borgensåtagandet uppgår till 208 miljoner kronor 

per den 31 december 2022. 

2. Kommunen tar ut en avgift på 10 000 kronor för år 2022 av 

Arboga Vatten och Avlopp AB som täcker administrationen 

för att hantera upplåningen. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Sam-

ordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 april 

2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En 

samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för 

att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kom-

munen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för ränte-

kostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kredit-

instituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kom-

munal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett ränte-

påslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för 

detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 

marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 
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hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 

också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgens-

avgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan 

bolagen. I dagsläget är avgiften 0,70% för lån från Kommuninvest 

och 0,75% för lån från kommunen. Till detta betalar även bolagen en 

ränta på upptagna lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-

avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för 

beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 

tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per 

bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgens-

avgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till 

aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, sam-

tidigt som data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen 

ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar 

på kapital- och kreditmarknaden. Det i kombination med en indivi-

duell justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella 

finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig 

modell för att fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen 

visar att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen 

vilket visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot 

bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har 

förändrats, visar det tydligt hur viktigt det är att använda en modell 

som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommun-

koncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Arboga 
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Vatten och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB har 

utgångspunkten varit respektive skuldportfölj hos Kommuninvest. 

Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 

2021-10-20. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter 

beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Arboga Vatten och 

Avlopp AB under år 2022 ska uppgå till 0,80 procent.  

Vad gäller borgensavgift avseende verksamheten Vatten och Avlopp 

betraktas inte det som en ”nödvändig kostnad” samt att de inte 

verkar på en konkurrensutsatt marknad och kommunen väljer därför 

att inte ta ut en avgift. Däremot har kommunen rätt att ta ut en avgift 

som täcker administrationen för att hantera upplåningen inom VA. 

Under år 2020 löste Arboga Vatten och Avlopp AB skulden till 

Arboga kommun och tog upp motsvarande lån på kreditmarknaden. 

Dessutom har bolaget lånat ytterligare vilket innebär att låneskulden 

är 194,3 miljoner kronor. Bolaget har ett ytterligare behov av kapital 

till investeringar under år 2022 uppgående till 13,7 miljoner kronor. 

Förslag till beslut innebär att det högsta beloppet för kommunens 

borgensåtagande per den 31 december 2022 till Arboga Vatten och 

Avlopp AB uppgår till 208 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Arboga vatten och Avlopp AB 
Akten  
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§ 140 KS 430/2021-041 

Kommunalt borgensåtagande för Kommunfastigheter i 
Arboga AB år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2022 för Kommunfastigheter i 

Arboga AB, så som för egen skuld upp till ett högsta låne-

belopp om 408,2 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet 

uppgår till 808,2 miljoner kronor per den 31 december 2022. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Kommunfastigheter 

i Arboga AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. 

Procentsatsen uppgår under år 2022 till 0,66 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Sam-

ordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 april 

2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En 

samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för 

att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kom-

munen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för ränte-

kostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kredit-

instituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kom-

munal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett ränte-

påslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för 

detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 

marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 

hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 
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också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgens-

avgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan 

bolagen. I dagsläget är avgiften 0,70% för lån från Kommuninvest 

och 0,75% för lån från kommunen. Till detta betalar även bolagen en 

ränta på upptagna lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-

avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för 

beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt till-

gängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag 

baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften 

på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som 

data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också 

en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell 

justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella 

status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att 

fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna 

skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på 

nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur 

räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar 

det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommun-

koncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Arboga 

Vatten och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB har 
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utgångspunkten varit respektive skuldportfölj hos Kommuninvest. 

Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 

2021-10-20. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter 

beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Kommunfastig-

heter i Arboga under år 2022 ska uppgå till 0,66 procent.  

För finansiering av investeringar i fastigheter i Kommunfastigheter i 

Arboga AB har tidigare kommunen genomfört upplåning och sedan 

vidareutlånat till bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 366,2 mil-

joner kronor. För dessa lån debiterar kommunen bolagen enligt 

kommunens genomsnittsränta samt en fiktiv borgensavgift. Enligt 

fullmäktigebeslut under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen 

har till bolagen successivt återbetalas och ersättas med egna lån för 

bolagen. 

Under 2020–2021 har bolaget lånat 400 miljoner kronor direkt från 

kreditmarknaden med ett kommunalt borgensåtagande. Det finns 

ytterligare lånebehov med anledning av investeringar i verksam-

hetsfastigheter med 42 miljoner kronor under år 2022   

Det totala högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 

2022 uppgår till 808,2 miljoner kronor (366,2+400+42). 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 141 KS 429/2021-041 

Kommunalt borgensåtagande för Arbogabostäder AB 
år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2022 för Arbogabostäder AB, 

så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om      

33,2 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kost-

nader. Detta innebär att det totala högsta beloppet uppgår till 

33,2 miljoner kronor per den 31 december 2022. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arbogabostäder AB 

med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. Procentsatsen 

uppgår under år 2022 till 0,44 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kom-

munen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige 

beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Sam-

ordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 april 

2020 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En 

samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för 

att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kom-

munen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för ränte-

kostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kredit-

instituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kom-

munal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja 

lånen till bolagen.  

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett ränte-

påslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett 

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för 

detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift 

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror 

på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offen-

tligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera 

deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 

marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de 

hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 
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också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 

Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för 

låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av 

vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgens-

avgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från 

kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen 

tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen 

attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på 

egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan 

bolagen. I dagsläget är avgiften 0,70% för lån från Kommuninvest 

och 0,75% för lån från kommunen. Till detta betalar även bolagen en 

ränta på upptagna lån. 

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i 

uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-

avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för 

beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt till-

gängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag 

baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften 

på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som 

data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också 

en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell 

justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella 

status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att 

fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna 

skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nöd-

vändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur ränte-

noteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det 

tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig 

speglar aktuella marknadsförutsättningar. 

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset 

i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommunkon-

cerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Arboga Vatten 

och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångs-
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punkten varit respektive skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapital-

bindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 2021-

10-20. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter be-

räknats. Modellen visar att borgensavgiften för Arbogabostäder AB 

under år 2022 ska uppgå till 0,44 procent.  

För finansiering av investeringar i Arbogabostäder AB har tidigare 

kommunen genomfört upplåning och sedan vidareutlånat till 

bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 33,2 miljoner kronor. För 

dessa lån debiterar kommunen bolagen enligt kommunens genom-

snittsränta samt en fiktiv borgensavgift. Enligt fullmäktigebeslut 

under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen har till bolagen 

successivt återbetalas och ersättas med egna lån för bolagen. 

Det totala högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 

2022 uppgår till 33,2 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheter 
Arbogabostäder AB 
Akten  
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§ 142 KS 336/2020-048 

Kommunal borgen för Hjälmarens vattenförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfull-

mäktiges beslut, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 

Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett 

högsta belopp (limit) om 4 428 000 kronor. Limiten ska 

beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- 

och borgenshandlingar och Arboga kommuns andelstal.  

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 3 

juni 2021 §66 om borgenstecknande för Hjälmarens vatten-

förbund. 

Sammanfattning 

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reg-

lera Hjälmaren i enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. För-

bundet bildades i enlighet med lagen om vattenförbund (1976:997). 

Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som visade på 

behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre 

åtgärder genomförts men nu är det dags att renovera dammluckor 

och täta dammarna. Projektet är uppdelat i två delar, först ska den 

lilla dammen renoveras och sedan den stora. 

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att 

planera för och genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av 

dammen, uppdelad på två etapper. Förslaget presenterades på för-

bundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I augusti 

2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar under-

hållsarbete på den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit 

upptagen i Kommuninvest med kommunal borgen som beviljats av 

samtliga medlemskommuner. Arboga kommunfullmäktige be-

slutade den 3 juni 2021 om borgen för 1 188 000 kronor. 

I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprick-

bildning i berggrunden under de gamla gåtarna (under damm-

luckorna) vilket starkt bidrar till minskad dammsäkerhet. Då risken 

är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden under 

den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av 
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den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen 

i Hjälmarens vattenförbund har beslutat att gå vidare med reno-

veringen och ansöka om kommunal borgen för denna etapp.  

 

Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen besiktas och 

eventuella åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och 

dammens täthet. Den stora dammen blir efter underhållsarbetet en 

modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet planeras 

till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och 

underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 

beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.  

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades 

vid bildandet av förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat 

till regleringsuppdraget fördelas enligt dessa andelstal och debiteras 

ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget som 

beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt 

regleringsansvaret är:  

Andelstal för regleringsansvar 

• Örebro  30,5 % 

• Eskilstuna 14,5 % 

• Arboga  6,5 % 

• Vingåker 4,5 % 

• Katrineholm 4,0 % 

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänknings-

jordar, Strömfallet AB, Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. 

Det är de kommunala medlemmarna som går i borgen för hela 

beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en inter-

kommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens 

vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning för reglering). 

Interkommunal fördelning 

• Örebro  50,8 %  

• Eskilstuna  24,2 % 

• Arboga  10,8 % 

• Vingåker  7,5 % 

• Katrineholm  6,7 % 
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Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna 

för lilla dammen har meddelat att de kan erbjuda den kredit som be-

hövs under förutsättning att kommunerna som är medlemmar i 

Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal borgen för skul-

den. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en an-

sökan om kommunal borgen även för etapp 2. 

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal 

borgen för respektive kommuns andel av krediten avseende 

renovering den större dammen.  

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser 

för renovering av stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska 

adderas med den tidigare givna krediten om 11 miljoner kronor. Den 

samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala med-

lemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Arboga 

kommuns del ytterligare 3 240 000 kronor utifrån ett interkommunalt 

andelstal om 10,8 procent, totalt 4 428 000 kronor. Resterande låne-

förpliktelse om totalt 36 572 000 kronor fördelas mellan Örebro, 

Eskilstuna, Katrineholm och Vingåkers kommuner enligt respektive 

interkommunala andelstal.  

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i 

form av borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke 

konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt driftbidrag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Hjälmarens vattenförbund 
Akten  
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§ 143 KS 397/2021-007 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten 
Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen antas. 

Sammanfattning 

Enligt antagen Förbundsordningen för Räddningstjänsten Mälar-

dalen, RTMD, ska ett Revisionsreglemente för förbundet antas av 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

RTMDs förtroendevalda revisorer har utarbetat förslag till 

Revisionsreglemente för förbundet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Akten  
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§ 144 KS 27/2021-102 

Fyllnadsval, ledamot till fritids- och kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i ledamot i fritids- och kulturnämnden utses  

Börje Blomkvist (S). 

2. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Lena Wiborg. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-14, § 112, bordlades 

fyllnadsval av ledamot i fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Börje Blomkvist 
Lena Wiborg 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 145 KS 27/2021-102 

Fyllnadsval, ersättare i fritids- och kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i fritids- och kulturnämnden utses Sylvia Sparv (V). 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-14, § 115, bordlades 

fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Sylvia Sparv 
Fritids- och kulturnämnden 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 146 KS 27/2021-102 

Entledigande och fyllnadsval, ledamot och 2:e vice 
ordförande i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Till ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden utses 

Per-Olov Lindqvist (S). 

3. Till ersättare i socialnämnden utses Kerstin Rosenkvist (S). 

Sammanfattning 

Kerstin Rosenkvist (S) har inkommit med begäran om entledigande 

från uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i social-

nämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kerstin Rosenkvist (S) 
Per-Olov Lindqvist (S) 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 147 KS 132/2021-101 

Återrapportering av besvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Återrapportering av besvarade medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Svar på medborgarförslag om att Arboga kommun undersöker 

möjligheten att bli vänort med Assisi i Italien. Kommunstyrelsens 

beslut 2021-11-09, § 175, dnr 2021/141: 

1. Medborgarförslaget avslås eftersom vänortsarbetet är pausat 

och det är inte aktuellt att återuppta arbetet. 

2. Ett Franciskusjubileum har stor betydelse för besöksnäringen 

och för Arbogaborna och samverkan kommer att ske med 

kyrka och näringsliv för att medverka till genomförandet av 

Franciskusjubileet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 148 KS 131/2021-009 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Handling Dnr Ank. dat Rikt Avs/mott 

Granskning av del-

årsrapport för Västra 

Mälardalens Myn-

dighetsförbund  

KS 280/2021 2021-10-18 In KPMG 

Granskning av del-

årsrapport för Västra 

Mälardalens Kom-

munalförbund. 

KS 262/2021 2021-10-18 In KPMG 

SN 2021-09-22, § 85,   

Ej verkställda beslut, 

period 2, 2021. SoL-

ÄO, IFO, LSS-OF 

KS 111/2021 2021-09-29 In Socialnämnden 

Svar på medborgar-

förslag: Undersök 

möjligheten att bli 

vänort med Assisi i 

Italien 

KS 141/2021 2021-11-09 
Upp 

Ut 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställare 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 149 KS 27/2021-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Carin Sandberg (L) har inkommit med begäran om entledigande från 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Carin Sandberg 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
Akten  
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§ 150 KS 470/2021-101 

Motion, Förläng Ångbåtsgatan med gång- och cykelbro 
över Arbogaån 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Stefan Gunnarsson (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

knyta ihop stadens olika delar. Arbogaån både förenar och delar 

staden, och det finns risker med att barn går över isen. 

Motionären yrkar: 

att det byggs en gång- och cykelbro över ån i höjd med Ångbåtsgatan 

för att knyta ihop staden bättre och för att minska riskerna med att 

barn tar vägen över isen vintertid. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 151 KS 471/2021-101 

Motion, Ta fram en kortsiktig och långsiktig plan för 
laddinfrastruktur i Arboga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

skapa en strategi och plan för att hantera utvecklingen av elbilar och 

behovet av laddstolpar. 

Motionären yrkar: 

att kommunfullmäktige ger lämplig nämnd, förvaltningen eller kom-

munalt bolag uppdraget att ta fram både en kortsiktig och en lång-

siktig plan för laddinfrastruktur i Arboga inklusive olika framtida 

scenarier gällande behovet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


