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§ 149  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar 

Tillägg 

− Val av revisor till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

− Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige - Bernt Johansson (S) 

− Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund - Carin Sandberg (L) 

− Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund efter Carin Sandberg (L) 

− Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden och 

god man vid lantmäteriförrättningar samt ersättare i fritids- 

och kulturnämnden efter Anders Johansson (SD) 
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§ 150 KS 69/2020-041 

Revidering av strategisk och ekonomisk plan 2021-
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fördelar 856 213 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 -10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023.  

2. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

3. Partistödet år 2021 utbetalas med ett grundstöd på 32 014 

kronor samt ett mandatstöd på 10 290 kronor. 

4. Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 antas i övrigt. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Andreas Silverstens 

(S) yrkande. Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 

Martin Nyqvists (SD) yrkande.   

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges 

samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en 

plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål 

och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 

tre år. Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för 

Strategisk och ekonomisk plan (SEP).  

I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, 

vision, strategiska områden samt övergripande mål och mätningar 

för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering och 

ramar. Enligt kommunens process avseende planering och 

uppföljning fastställde kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i 
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augusti-september resultatbudget, ekonomiska ramar, 

investeringsbudget, finansieringsbudget, skattesats och 

övergripande mål.  

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering 

av de ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska 

förutsättningarna har förändrats och det är stor osäkerhet om 

konjunkturen till följd av pågående pandemi. Med anledning av 

förändrade förutsättningar revideras tidigare beslut avseende 

finansieringen och de ekonomiska ramarna till nämnderna och 

styrelsen. Följande förutsättningar har förändrats.  

• Skatter och bidrag 

• Pensionsprognos 

• Budgetproposition 

• Nulägesanalys 

• Hyrespott 

• Övriga förändrade ekonomiska förutsättningar 

Den politiska majoriteten (P7) lämnar följande förslag till 

förändringar i resultatbudget och de ekonomiska ramarna. Årets 

resultat förändras inte men däremot förändras finansieringen och de 

ekonomiska ramarna.
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige fördelar 856 213 tkr i ekonomiska ramar 

till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som 

framgår av avsnitten 10.2 -10.3 i Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023.  

2. Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnitt 10.2 i Strategisk och 

ekonomisk plan 2021-2023, med ett budgeterat överskott 

motsvarande 1 procent av skatter och kommunalekonomisk 

utjämning. 

3. Partistödet år 2021 utbetalas med ett grundstöd på 32 014 

kronor samt ett mandatstöd på 10 290 kronor. 

4. Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 antas i övrigt. 

Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Andreas Silversten (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens föreslag i 

punkterna ett, två och fyra samt bifall till Socialdemokraternas 

reviderade förslag till Strategisk och Ekonomisk plan 2021-2023. 

Marie-Louise Söderström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Martin Nyqvist (SD) yrkar ändring av beslutssats ett och två med att 

ett extra sparkrav om 0,5 % införs för kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden och 

socialnämnden. Martin Nyqvist (SD) yrkar vidare bifall till punkt tre 

och fyra. 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Vad ställd proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Andreas Silverstens (S) och Martin Nyqvist (SD) 

respektive yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Rådhuset i Arboga AB 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten   
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§ 151 KS 414/2020-043 

Tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för 
Skogsgläntan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag med 

2 430 tkr år 2020 med anledning av ökad resursåtgång i 

samband med planeringen och uppstart av den nya förskolan 

Skogsgläntan samt ökade hyreskostnader. 

2. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom den post inom 

finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har haft ökad resursåtgång i 

samband med planeringen och uppstart av den nya förskolan 

Skogsgläntan. Dessa kostnader uppgår till 180 tkr. Den preliminära 

helårshyran för förskolan är 5 400 tkr och Arboga 

Kommunfastigheter AB kommer att debitera barn- och 

utbildningsförvaltningen hyra från och med 1 augusti 2020. 

Hyreskostnaden under 2020 uppgår till 2 250 tkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nämnden tilldelas ett 

tilläggsanslag på 2 430 tkr och att finansiering sker genom den post 

inom finansförvaltningen som finns avsatt för kommande 

hyresökningar år 2020. Tilläggsanslaget är inte nivåhöjande, det vill 

säga avser enbart år 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 152 KS 419/2020-041 

Borgensåtagande för Arboga Vatten och Avlopp AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2021 för Arboga Vatten och 

Avlopp AB, såsom för egen skuld upp till ett högsta 

lånebelopp om 28 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 2021. 

2. Kommunen tar ut en avgift på 10 000 kronor för år 2021 av 

Arboga Vatten och Avlopp AB som täcker administrationen 

för att hantera upplåningen. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen 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 kompetenser inom 

kommunen. Bolagen ska bistå kommunen med uppgifter om 

likviditets- och finansieringsbehov. Därigenom kan kommunen få en 

överblick över de risker som koncernen har och vilket 

likviditetsbehov koncernen har som helhet.  

För några år sedan ändrades inkomstskattelagen vilket innebär 

ränteavdragsbegränsningar för bolagen avseende räntekostnaden till 

kommunen. Villkoren för att få göra avdrag är att kommunen inte 

lånar ut av sin likviditet utan lånar upp detsamma som lånas ut 

vidare och att räntan är affärsmässig. Det finns ingen begränsning 

för bolagen gällande avdrag för räntekostnader till kreditinstitut.  

För att undvika att bolagen inte får göra avdrag i sin deklaration för 

räntekostnader till kommunen är från och med 2020 inriktningen att 

bolagen upplånar direkt från kreditinstituten och inte via 
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kommunen. Räntekostnader till kreditinstituten blir då avdragsgilla i 

sin helhet.  

Om bolagen lånar direkt krävs kommunal borgen av banker och 

kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till bolagen. Kommunen 

tar i sin tur ut en avgift av bolagen för borgensåtagandet. 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 avgift ska därmed inte tas ut. 

Däremot har kommunen rätt att ta ut en avgift som täcker 

administrationen för att hantera upplåningen inom VA. 

Under år 2020 har Vatten och Avlopp AB löst skulden till Arboga 

kommun och tagit upp motsvarande lån på kreditmarknaden. 

Dessutom har bolaget lånat ytterligare 20 miljoner kronor vilket 

innebär att låneskulden är 179,3 miljoner kronor. Bolaget har ett 

ytterligare behov av kapital till investeringar under år 2021 

uppgående till 28 miljoner kronor.  

Förslag till beslut innebär att det högsta beloppet för kommunens 

borgensåtagande per den 31 december 2021 till Arboga Vatten och 

Avlopp AB uppgår till 208 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Akten  
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§ 153 KS 420/2020-041 

Borgensåtagande för Arboga Kommunalteknik AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2021 för Arboga 

Kommunalteknik AB, såsom för egen skuld upp till ett högsta 

lånebelopp om 5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet 

uppgår till 5 miljoner kronor per den 31 december 2021. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arboga 

Kommunalteknik AB med en procentsats av nyttjat 

borgensbelopp. Procentsatsen uppgår under år 2021 till 0,70 

procent. 

Sammanfattning 

Från och med årsskiftet 2019-2020 har kommunen två nya helägda 

bolag där verksamheten tidigare bedrivits i förvaltningsform. De nya 

bolagen är dels Arboga Kommunalteknik AB (AKAB) och dels 

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB).    

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen 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 kompetenser 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.  

Från 2011 är kommunen skyldiga att ta ut marknadsmässiga 

borgensavgifter från allmännyttiga bostadsaktiebolag för att 

kompensera för den ekonomiska fördel som borgensåtagandet 

innebär. På motsvarande sätt måste villkoren för utlåning från 

kommunen till ett sådant bolag vara marknadsmässiga. Enligt EU:s 
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statsstödsregler gäller motsvarande krav även för annan verksamhet 

som bedrivs av kommunala bolag på konkurrensutsatt marknad. 

Kommunerna är således i behov av modell för att beräkna 

borgensavgifter som stämmer överens med lagstiftning och EU:s 

statsstödsregler för att neutralisera skillnaden mellan ett kommunalt 

och privat bolags finansieringsmöjligheter. Sveriges Kommuner och 

Regioner tillsammans med SABO och Kommuninvest genomförde 

en utredning i syfte att ta fram modell som säkerställer att ett 

borgensåtagande inte betraktas som otillåtet stöd. Vid en 

omvärldsbevakning så visar det sig att flera antagit modeller som 

liknar denna som beskrivs i denna utredning. 

Andra kommuner använder sig av modell som utgår från 

ovanstående modell men där även hänsyn tas till det faktum att 

kommunen har möjlighet att låna hos Kommuninvest som inte är 

möjligt för ett privat bolag. Möjligheten att låna hos Kommuninvest 

ger en stor fördel för de kommunala bolagen. 

Kommunen skulle vid varje lånetillfälle kunna ställa frågan till 

affärsbank och fråga om priser för krediter, dels med kommunal 

borgen och dels mot pantbrev. Teoretiskt skulle detta kunna utgöra 

grunden för borgensavgiften. Dock skulle det bli administrativt 

tidskrävande samt innebära en risk till en inkorrekt prisbild. Till 

exempel kan banken sätta priset omotiverat högt för lån med 

pantbrev då de hellre föredrar lån med borgen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen använder en 

förenklad modell för beräkning av borgensavgiften och att den 

årligen prövas och fastställs av kommunfullmäktige i november året 

innan verksamhetsåret. Avgiften baseras på hela portföljen för 

bolaget baserat på genomsnittlig löptid på lånen. Modellen tillämpas 

på lån upptagna 2020 och framåt. Detta innebär att lån upptagna före 

2020 tillämpar den borgensavgift enligt tidigare beslutad avgift. 

Borgensavgiften fastställs utifrån en uppskattad nivå på skillnaden 

på lån med kommunal borgen och på lån med pantbrev som 

säkerhet. Sedan tillkommer ett tillägg på avgiften som utgår från ett 

genomsnitt på skillnaden på pris på krediten mellan affärsbank och 

Kommuninvest. 
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I utredningar som andra kommuner har genomfört senaste året är 

skillnaden i pris på krediten 0,10-0,15 procent mellan lån med borgen 

och med pantbrev som säkerhet. Konkurrensverket genomförde i 

slutet av 2019 en studie om borgensavgifter utifrån skillnader 

baserade på olika säkerheter. Med den modellen indikerade 

rapporten en avgift på cirka 0,40 procent. Dock togs inte hänsyn till 

Kommuninvests inverkan som det kommunala bolaget har fördel av. 

När kommunen under våren 2020 genomförde nyupplåning var 

skillnaden, beroende på löptider, mellan 0,5 och 0,7 procent mellan 

affärsbank och Kommuninvest.    

Med ovanstående som grund föreslår kommunstyrelseförvaltningen 

en borgensavgift på 0,70 procent på lån upptagna från och med år 

2020. 

Arboga Kommunalteknik AB har inte någon ingående skuld till 

kommunen. Under år 2020 fanns ett kapitalbehov på cirka 5 miljoner 

kronor med anledning av investeringar. Dessa medel kommer enligt 

prognosen inte att användas under året. Inför år 2021 finns ett 

kapitalbehov på 5 miljoner kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 154 KS 397/2020-045 

Borgensåtagande för Rådhuset i Arboga AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen ingår borgen för år 2021 för Kommunfastigheter i 

Arboga AB, såsom för egen skuld upp till ett högsta 

lånebelopp om 25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet 

uppgår till 442 miljoner kronor per den 31 december 2021. 

2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Kommunfastigheter 

i Arboga AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. 

Procentsatsen uppgår under år 2021 till 0,70 procent. 

Sammanfattning 

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska 

kommunen 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 kompetenser inom 

kommunen.  

För finansiering av investeringar i fastigheter i fastighetsbolaget har 

tidigare kommunen genomfört upplåning och sedan vidareutlånat 

till bolagen. Dessa utlämnade lån uppgår vid 2019 års utgång till 

Rådhuset i Arbogas AB till 49,9 miljoner kronor, till KFIA 450,7 

miljoner kronor och till ABO 33,2 miljoner kronor. För dessa lån 

debiterar kommunen bolagen enligt kommunens genomsnittsränta 

samt en fiktiv borgensavgift. 

För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för räntekostnader 

till kommunen ska bolagen låna direkt från kreditinstituten och inte 

via kommunen. När bolagen lånar krävs kommunal borgen av 

banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till bolagen.  

Med anledning av kommande stora investeringar beslutade 

kommunfullmäktige i juni 2018 att KFIA ska låna direkt från 

kreditmarknaden och att kommunens borgensåtagande till och med 
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2021 maximalt får uppgå till 400 miljoner kronor. I maj 2019 utökades 

borgensåtagande med 17 miljoner kronor med anledning av 

ombyggnation av Garvaregården.   

Inför 2021 finns ytterligare lånebehov för KFIA uppgående till 25 

miljoner kronor för köp av Rådhuset och investering av förskola. 

Från 2011 är kommunen skyldiga att ta ut marknadsmässiga 

borgensavgifter från allmännyttiga bostadsaktiebolag för att 

kompensera för den ekonomiska fördel som borgensåtagandet 

innebär. På motsvarande sätt måste villkoren för utlåning från 

kommunen till ett sådant bolag vara marknadsmässiga. Enligt EU:s 

statsstödsregler gäller motsvarande krav även för annan verksamhet 

som bedrivs av kommunala bolag på konkurrensutsatt marknad. 

Kommunerna är således i behov av modell för att beräkna 

borgensavgifter som stämmer överens med lagstiftning och EU:s 

statsstödsregler för att neutralisera skillnaden mellan ett kommunalt 

och privat bolags finansieringsmöjligheter. Sveriges Kommuner och 

Regioner tillsammans med SABO och Kommuninvest genomförde 

en utredning i syfte att ta fram modell som säkerställer att ett 

borgensåtagande inte betraktas som otillåtet stöd. Vid en 

omvärldsbevakning så visar det sig att flera antagit modeller som 

liknar denna som beskrivs i denna utredning. 

Andra kommuner använder sig av modell som utgår från 

ovanstående modell men där även hänsyn tas till det faktum att 

kommunen har möjlighet att låna hos Kommuninvest som inte är 

möjligt för ett privat bolag. Möjligheten att låna hos Kommuninvest 

ger en stor fördel för de kommunala bolagen. 

Kommunen skulle vid varje lånetillfälle kunna ställa frågan till 

affärsbank och fråga om priser för krediter, dels med kommunal 

borgen och dels mot pantbrev. Teoretiskt skulle detta kunna utgöra 

grunden för borgensavgiften. Dock skulle det bli administrativt 

tidskrävande samt innebära en risk till en inkorrekt prisbild. Till 

exempel kan banken sätta priset omotiverat högt för lån med 

pantbrev då de hellre föredrar lån med borgen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen använder en 

förenklad modell för beräkning av borgensavgiften och att den 
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årligen prövas och fastställs av kommunfullmäktige i november året 

innan verksamhetsåret. Avgiften baseras på hela portföljen för 

bolaget baserat på genomsnittlig löptid på lånen. Modellen tillämpas 

på de lån som Kommunfastigheter lånat direkt av kreditinstitut med 

kommunal borgen. Detta innebär att lån upptagna direkt av 

kommunen tillämpas tidigare beslutad avgift och ränta. 

Borgensavgiften fastställs utifrån en uppskattad nivå på skillnaden 

på lån med kommunal borgen och på lån med pantbrev som 

säkerhet. Sedan tillkommer ett tillägg på avgiften som utgår från ett 

genomsnitt på skillnaden på pris på krediten mellan affärsbank och 

Kommuninvest. 

I utredningar som andra kommuner har genomfört senaste året är 

skillnaden i pris på krediten 0,10-0,15 procent mellan lån med borgen 

och med pantbrev som säkerhet. Konkurrensverket genomförde i 

slutet av 2019 en studie om borgensavgifter utifrån skillnader 

baserade på olika säkerheter. Med den modellen indikerade 

rapporten en avgift på cirka 0,40 procent. Dock togs inte hänsyn till 

Kommuninvests inverkan som det kommunala bolaget har fördel av. 

När kommunen under våren 2020 genomförde nyupplåning var 

skillnaden, beroende på löptider, mellan 0,5 och 0,7 procent mellan 

affärsbank och Kommuninvest.    

Med ovanstående som grund föreslår kommunstyrelseförvaltningen 

en borgensavgift under år 2021 på 0,70 procent på lån upptagna av 

KFIA direkt via kreditinstitut. Det totala högsta beloppet för 

borgensåtagande vid utgången av år 2021 uppgår till 442 miljoner 

kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Rådhuset i Arboga AB/Kommunfastigheter i Arboga AB 
Akten  
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§ 155 KS 395/2020-045 

Kvittningsemission av förlagslån för Mälarenergi Elnät 
AB samt revidering av ägardirektiv 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mälarenergi Elnät AB får i uppdrag att genomföra en 

nyemission. Detta ska ske i form av en kvittningsemission där 

emissionsbeloppet kvittas mot Arboga kommuns fordran på 

Mälarenergi Elnät AB. Kvittningsemission ska genomföras 

med 12 240 nya aktier till en kurs på 100 kronor per aktie, det 

vill säga 1 224 000 kr samt en överkurs om 59 976 000 kr.  

2. Arboga kommun godkänns teckna andel av nyemitterade 

aktier enligt punkt 1, motsvarande Arboga kommuns 

befintliga ägarandel. 

3. Arboga kommun godkänns göra de justeringar som krävs i 

gällande aktieägaravtal med anledning av nyemissionen. 

4. Arboga kommun godkänner förslag till reviderat 

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB. 

5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga 

ägare i Mälarenergi Elnät AB fattar motsvarande beslut om 

nyemission i respektive kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Mälarenergi Elnät AB har fått förändrade ekonomiska 

förutsättningar i och med skärpt reglering av elnätsavgifterna. Det 

får till följd att bolagets intäkter och resultat minskar. Soliditeten 

(långsiktiga betalningsförmågan) riskerar att sjunka till en allt för låg 

nivå och under ägarnas krav. Mälarenergi Elnät AB kommer 

dessutom att ha svårt att göra avdrag för hela räntekostnaden i sin 

deklaration på grund av nya ränteavdragsbegränsningsregler.  

Arboga kommun har en fordran (förlagslån) på Mälarenergi Elnät 

AB. Förlagslånet uppgår till 61,2 miljoner kronor med en ränta på 10 

procent vilket innebär att Mälarenergi Elnät AB årligen betalar 6,12 

miljoner kronor i ränta till kommunen.  
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Förslaget är att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet som 

innebär att det egna kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 

600 miljoner kronor och att förlagslånet i sin helhet avslutas. 

Mälarenergi Elnät AB ska efter transaktionerna genomförts lämna 

utdelning med motsvarande räntebeloppet till Arboga kommun eller 

i den omfattning som ägardirektivet föreskriver. Ägardirektivet finns 

som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Transaktionen som genomförs innebär att Mälarenergi Elnät AB:s 

räntekostnader som uppgår till totalt 60 miljoner kronor för alla 

delägare (fordringsägare) försvinner vilket minimerar risken med att 

lån och dess räntekostnader i framtiden inte bedöms vara fullt 

skattemässigt avdragsgilla i bolaget.  

Bolaget bedöms, efter genomförd transaktion, ha en stark soliditet 

och en god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mälarenergi Elnät AB får i uppdrag att genomföra en 

nyemission. Detta ska ske i form av en kvittningsemission där 

emissionsbeloppet kvittas mot Arboga kommuns fordran på 

Mälarenergi Elnät AB. Kvittningsemission ska genomföras 

med 12 240 nya aktier till en kurs på 100 kronor per aktie, det 

vill säga 1 224 000 kr samt en överkurs om 59 976 000 kr.  

2. Arboga kommun godkänns teckna andel av nyemitterade 

aktier enligt punkt 1, motsvarande Arboga kommuns 

befintliga ägarandel. 

3. Arboga kommun godkänns göra de justeringar som krävs i 

gällande aktieägaravtal med anledning av nyemissionen. 

4. Arboga kommun godkänner förslag till reviderat 

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB. 

5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga 

ägare i Mälarenergi Elnät AB fattar motsvarande beslut om 

nyemission i respektive kommunfullmäktige. 
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Yrkande 

Anders Röhfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Mälarenergi Elnät AB 
Akten  
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§ 156 KS 412/2020-106 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns. 

2. Förbundsordningen gäller från och med 1 januari 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF 

kommer att ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) 

från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande förbundsordning, 

reglemente, revisionsreglemente samt fördelningstal.  

Förändringen i förbundsordningen och övriga dokument är att 

räddningstjänstverksamhetens områden har utgått samt mindre 

redaktionella förändringar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 157 KS 425/2020-106 

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderat reglemente för förbundsdirektionen för 

Västra Mälardalens Kommunalförbund godkänns. 

2. Reglementet för förbundsdirektionen gäller från och med 1 

januari 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF 

kommer att ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) 

från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande förbundsordning, 

reglemente, revisionsreglemente samt fördelningstal.  

Förändringen i förbundsordningen och övriga dokument är att 

räddningstjänstverksamhetens områden har utgått samt mindre 

redaktionella förändringar.  

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 158 KS 427/2020-106 

Revidering av fördelningstal för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderade fördelningstal för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund godkänns. 

2. Fördelningstalen gäller från och med 1 januari 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF 

kommer att ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) 

från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande förbundsordning, 

reglemente, revisionsreglemente samt fördelningstal.  

Förändringen i förbundsordningen och övriga dokument är att 

räddningstjänstverksamhetens områden har utgått samt mindre 

redaktionella förändringar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 159 KS 426/2020-106 

Revidering av revisionsreglemente för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderat reglemente revisorerna i Västra 

Mälardalens Kommunalförbund godkänns. 

2. Reglementet för revisorerna gäller från och med 1 januari 

2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som 

ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 

ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 

administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF 

kommer att ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) 

från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande förbundsordning, 

reglemente, revisionsreglemente samt fördelningstal.  

Förändringen i förbundsordningen och övriga dokument är att 

räddningstjänstverksamhetens områden har utgått samt mindre 

redaktionella förändringar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Akten  
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§ 160 KS 317/2019-008 

Riktlinjer för markanvisning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktlinjer för markanvisning, som antogs 2018-03-15, upphävs 

från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Enligt 2§ i lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 

alla kommuner som genomför markanvisningar ha antagna 

riktlinjer. För att Arbogas riktlinjer ska vara aktuella har 

samhällsbyggnadsenheten gjort en revidering. 

Samhällsbyggnadsenheten har förtydligat att riktlinjerna gäller 

markanvisningar för alla typer av markanvändning (bostäder, 

industrier och verksamheter) och beskrivningen av rutinerna vid 

olika förfaranden har utvecklats. Ett avsnitt har lagts till om att 

kommunen kan använda bedömningskriterier vid markanvisning, 

och att dessa kriterier ska återspegla kommunens visioner och planer 

för Arbogas utveckling. Principer för uttagande av 

markanvisningsavgift har förtydligats och en lägsta och högsta nivå 

har bestämts för avgiften. 

Kommunstyrelsen har beslutat om nya riktlinjer den 10 november 

2020 § 198. Tidigare riktlinjer bör upphävas av kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  
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§ 161 KS 483/2019-101 

Svar på motion om att starta upp volontärverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås eftersom det inte är aktuellt att utöka någon 

av förvaltningarnas ordinarie verksamhet ytterligare med 

volontärverksamhet. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en motion till 

kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2019 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 

nämnd och/eller förvaltning att starta upp en 

volontärverksamhet. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Frivilliga insatser finns idag bland annat inom fritids- och 

kulturförvaltningens verksamheter och ses som ett välkommet 

tillskott till den ordinarie verksamheten i kommunen. Det är däremot 

inte aktuellt att starta någon volontärverksamhet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Motionären 
Akten  
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§ 162 KS 379/2020-041 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel godkänns och gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggnings-

kostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en 

höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen 

av kostnaderna för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Höjningen av miljöbalkstaxan får även en indirekt effekt på miljö- 

och hälsoskyddsenhetens övriga taxor eftersom timtaxan för 

samtliga tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt 

miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 1 060 kronor 

föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel.  

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  
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§ 163 KS 380/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt lag om tobak 
och liknande produkter 

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 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 

produkter. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggnings-

kostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en 

höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen 

av kostnaderna för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Höjningen av miljöbalkstaxan får även en indirekt effekt på miljö- 

och hälsoskyddsenhetens övriga taxor eftersom timtaxan för 

samtliga tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt 

miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 1 060 kronor 

föreslås gälla för taxa för verksamhet enligt lag om tobak och 

liknande produkter. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 29 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 164 KS 381/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt strålskyddslagen godkänns och gäller från 

och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen. 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning.  

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggnings-

kostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en 

höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen 

av kostnaderna för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Höjningen av miljöbalkstaxan får även en indirekt effekt på miljö- 

och hälsoskyddsenhetens övriga taxor eftersom timtaxan för 

samtliga tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt 

miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 1 060 kronor 

föreslås gälla för taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 30 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 165 KS 382/2020-041 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 

foderlagstiftningen. 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av 

sanktionsavgifter och för delgivning.  

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av 

handläggningskostnad (timavgift) gjorts inom den offentliga 

kontrollen. Livsmedelstaxan ligger något högre än miljöbalkstaxan 

eftersom livsmedelslagstiftningen inte tilllåter att restiden utgör en 

avgiftsgrundande post. För 2021 föreslås en höjning av timavgiften 

för livsmedelskontrollen från 1 060 kronor till 1 130 kronor. 

Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna för 

nuvarande debiterbara kontrollverksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 31 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 166 KS 383/2020-042 

Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer 
exklusive tillståndsprövning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive 

tillståndsprövning godkänns och gäller från och med 1 januari 

2021. 

Sammanfattning 

Förbundsordningen har nyligen reviderats och VMMF har fått 

ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Avgift 

får tas ut för tillsyn varför en ny taxa behöver antas. Timavgiften för 

tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer jämförs med 

timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till 

övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. Samma timavgift som för 

miljöbalken, 1 060 kronor, föreslås gälla för taxan om 

sprängämnesprekursorer. 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 32 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 167 KS 384/2020-041 

Revidering av taxa för bygglov 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

bygglov godkänns och gäller från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för bygglov. 

Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför 

indexjustering sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de 

kostnadsökningar på 1,6 % som förbundet har för sin verksamhet i 

enlighet med den strategiska ekonomiska planen 2021-2023 behöver 

bygglovtaxans justeringsfaktor (N) höjas från 1,09 till 1,1 och 

timavgiften höjas från 980 kronor till 995 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 33 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 168 KS 385/2020-041 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns och 

gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

Taxan består av en inledande del och fyra bilagor (tillsyn och 

prövning, avgiftsklasser miljöfarliga verksamheter, avgiftsklasser 

hälsoskyddsverksamheter samt risk- och erfarenhetsbedömning). 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av 

miljösanktionsavgifter och för delgivning. Tillägg har gjorts gällande 

prövning av förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande 

av fosforfiltermaterial. Förtydligande och tillägg har gjorts för 

inrättande av enklare bad-disk-tvätt-avlopp. Handläggningstid för 

tillsyn enskilt avlopp har ändrats till fast handläggningstid. 

En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för 

tillsyn enligt miljöbalken har gjorts. Enligt den nya beräkningen och 

med stöd av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja 

timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 34 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 169 KS 386/2020-041 

Revidering av taxa för verksamhet enligt alkohollagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förslag till taxa för 

verksamhet enligt alkohollagen (folköl) godkänns och gäller 

från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med förslag 

till reviderad taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl). 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av 

handläggningskostnad (timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det 

föreslås en höjning av timavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla 

täckningen av kostnaderna för nuvarande debiterbara 

tillsynsverksamhet. Höjningen av miljöbalkstaxan får även en 

indirekt effekt på miljö- och hälsoskyddsenhetens övriga taxor 

eftersom timtaxan för samtliga tillsynsområden är knuten till den 

nivå som gäller enligt miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 

kronor till 1 060 kronor föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig 

alkohollagen (folköl). 

__________ 
 
Skickas till: 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 35 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 170 KS 400/2020-041 

Revidering av taxa för schakttillstånd, grävning utan 
tillstånd och utebliven färdiganmälan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för schakttillstånd, grävning utan tillstånd och 

utebliven färdiganmälan antas att gälla från och med  

2021-01-01. 

Sammanfattning 

Taxa för handläggning av ansökan av schakttillstånd föreslås ändras 

från 0 kronor och 1 000 kronor och att det endast ska gälla företag. 

En ny taxa föreslås även vid önskning om snabbare hantering inom 

två arbetsdagar till 2 000 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik 
Akten  



  
PROTOKOLL 36 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 171 KS 402/2020-041 

Revidering av taxa för tippning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för tippning antas att gälla från och med 2021-

01-01. 

Sammanfattning 

Ärende om revidering av taxa för tippavgift på Kallstenstippen 

återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 

2020 § 136 för förnyad översyn inför kommunstyrelsens behandling. 

Ny översyn har gjorts och ny prisbild har arbetats fram. Nu gällande 

struktur med avgifter för typ av transport samt större mängd föreslås 

bytas ut till avgifter för typ av massa istället. 

Föreslagen taxa är en höjning jämfört med nu gällande taxa, främst 

på grund av ökade kostnader för masshantering och provtagning. 

Taxan byter även namn från Tippavgift på Kallstenstippen till Taxa 

för tippning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  



  
PROTOKOLL 37 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 172 KS 378/2020-041 

Taxa för planverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för planverksamheten antas och gäller från och med den 

1 januari 2021. 

2. Nu gällande taxa för planverksamheten upphävs från och 

med den 1 januari 2021. 

3. Samhällsbyggnadsenheten får besluta att inför varje nytt år 

ändra de i denna taxa antagna avgifterna och timavgifterna 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Indexuppräkningen sker utifrån förändringar i oktoberindex. 

Sammanfattning 

Varje år ser kommunstyrelseförvaltningen över gällande taxor. På 

grund av att Sveriges kommuner och regioner har uppdaterat sin 

vägledning gällande taxor för ärenden som regleras av Plan- och 

bygglagen har förvaltningen valt att ta fram en ny taxa för 

planverksamheten. Den nya konstruktionen av taxa för 

planverksamhet har gjorts med målet att taxan i stort ska följa den 

nya vägledningen. Syftet är också att den ska vara enklare och 

tydligare, både för de tjänstemän som avgör vilken avgift som ska tas 

ut och för den sökande. 

Taxan innehåller principer för avgifter för planbesked, planavgift 

enligt planavtal, och för planavgift vid bygglov. Avgiften för 

planbesked är indelad i tre avgiftsnivåer och bestäms av planens 

komplexitet. Planavgift enligt planavtal baseras på kostnaden för 

kommunens nedlagda tid enligt ett bestämt timpris baserat på 

självkostnadsprincipen. För planavgift vid bygglov specificeras 

avgiftsbeloppen för olika typer av åtgärder. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten  



  
PROTOKOLL 38 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 173 KS 350/2020-041 

Revidering av VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

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

godkänns och gäller från och med 1 januari 2021. 

2. Arboga Vatten och Avlopp AB har rätt att besluta om årlig 

avgiftshöjning enligt index i § 10 och § 22 i förslag till VA-taxa. 

Sammanfattning 

Arboga Vatten och Avlopp AB:s styrelse har beslutat att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera VA-

taxan.  

Brukningsavgifterna har inte ökat sedan 2014, det genomfördes 

däremot 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 framtida 

investeringar. Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår att 

brukningstaxans fasta del höjs med 10 procent. Denna höjning 

innebär att årskostnaderna för Typhus A ökar från 6 200 kr år 2020 

till 6 565 kr år 2021 (365 kr/år). Det motsvarar en höjning på 6,2 

procent för ett typhus A. 

Motivet till höjningen av den fasta avgiften är att taxan bättre ska 

spegla kostnaderna för att producera, distribuera, använda vatten 

samt avleda och rena avloppsvatten.  

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Vatten och Avlopp 
Akten  



  
PROTOKOLL 39 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 174 KS 342/2020-041 

Revidering av taxa för Ungdomsenheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritids- och kulturnämndens förslag till taxa för 

Ungdomsenheten godkänns och gäller från och med 1 januari 

2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till reviderad 

taxa för Ungdomsenheten. 

I det reviderade taxeförslaget tas ämnesundervisning för vuxna bort. 

Kulturskolan bedriver inte undervisning för vuxna. Taxa för 

Brandsta ungdomsgård tas bort. Lokalen Brandsta är uppsagd från 

och med årsskiftet 2020/21. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 1,7 procent.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 40 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 175 KS 343/2020-041 

Revidering av taxa för hyra av lokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritids- och kulturnämndens förslag till taxa för lokaler 

godkänns och gäller från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till reviderad 

taxa för lokaler. 

Taxa för uthyrning av Brandsta ungdomsgård tas bort. Lokalen 

Brandsta är uppsagd från och med årsskiftet 2020/2021. Taxa för 

uthyrning av Brattbergsskolans matsal tas bort då det ej är möjligt att 

hyra ut den längre. Taxa för entimmes uthyrning läggs till för Nicolai 

danssal/teatersal. Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och 

ekonomisk plan med 1,7 procent.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 41 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 176 KS 344/2020-041 

Revidering av taxa för hyra av anläggning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fritids- och kulturnämndens förslag till taxa för hyra av 

anläggningar godkänns och gäller från och med 1 januari 

2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har inkommit med förslag till reviderad 

taxa för hyra av anläggningar. 

I det reviderade taxeförslaget så har två nya taxeförslag för ishallen 

lagts till, förlängd säsong vid kvalspel samt sommartaxa utan is. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk och ekonomisk plan 

med 1,7 procent.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 42 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 177 KS 354/2020-041 

Revidering av taxan för arbetsmarknadsverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Socialnämndens förslag till taxa för 

arbetsmarknadsverksamheten godkänns och gäller från och 

med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med förslag till reviderad taxa för 

arbetsmarknadsenheten.  

Arbetsmarknadsverksamheten erbjuder gräsklippning, 

trädgårdsarbete och snöskottning till personer fyllda 75 år eller yngre 

med särskilda behov för tjänsten. Tjänsten erbjuds på kundens 

bokföringsadress. Verksamheten vill ändra taxan för att täcka 

kostnaderna för tjänsterna med 50 kronor till ett timpris på 163 

kronor/timme, inklusive moms. Kostnadsökningen föreligger för 

personal, fordon, bränsle och maskiner för tjänsten. Taxan har 

tidigare inte ändrats, utöver årliga indexuppräkningen gällande 

kostnadsökning.  

De andra taxorna för arbetsmarknadsverksamheten är uppräknade 

med 1,7 procent enligt Strategisk och ekonomisk plan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 43 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 178 KS 421/2020-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Barn- och utbildnings förslag till Regler och riktlinjer för 

förskola och fritidshem godkänns och gäller från och med 1 

december 2020. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag till 

reviderade regler och riktlinjer för förskola och fritidshem.  

__________ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 44 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 179 KS 410/2020-041 

Taxor för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arboga kommun godkänner taxor för Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund och som gäller från och med 1 januari 

2021. 

2. Arboga kommun delegerar till Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund att årligen justera taxan med SKR:s 

prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 

Sammanfattning 

I samband med att de blivande medlemskommunernas 

kommunfullmäktige antar förbundsordningen och söker inträde i 

MBR behöver det även tas beslut om MBR:s taxa för 2021 i respektive 

kommunfullmäktige.  

I samband med att nuvarande medlemskommunernas 

kommunfullmäktige antog taxan för 2019 togs även beslut om att 

taxan årligen ska justeras enligt förändringar i SKL:s prisindex för 

kommunal verksamhet PKV. Denna delegering behöver också antas 

av respektive fullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
Akten  



  
PROTOKOLL 45 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 180 KS 6/2020-102 

Bordlagt fyllnadsval av ledamot i Hjälmarens 
Vattenförbund efter Sune Gustavsson (OPA) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Hjälmarens Vattenförbund utses Andreas Rosén 

(OPA). 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot i Hjälmarens Vattenförbund efter Sune 

Gustavsson (OPA) bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 

den 22 oktober 2020 § 146. 

Andreas Rosén (OPA) är föreslagen som ledamot. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Hjälmarens Vattenförbund 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 46 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 181 KS 6/2020-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden - Gustav Isaksson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Gustav Isaksson (M) har kommit in med en begäran om 

entledigande den 16 november 2020 från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 47 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 182 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Gustav 
Isaksson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i socialnämnden utses Per Silvervret Boberg (M). 

Sammanfattning 

Per Silvervret Boberg (M) är föreslagen som ledamot i 

socialnämnden efter Gustav Isaksson (M). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 48 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 183 KS 6/2020-102 

Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt 
kommunalråd i opposition under ordinarie 
befattningshavares föräldraledighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt 

kommunalråd i opposition under perioden 1 februari 2021 till 

den 3 maj 2021 utses Sara Axelsson Gustafsson (S). 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har anmält föräldraledighet under perioden  

1 februari 2021 till den 3 maj 2021 och val av 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen samt kommunalråd i opposition för perioden 

måste göras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 49 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 184 KS 27/2020-101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-11-26 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Dnr Handling Ankdatum Rikt Avs/mott 

189/2020 Budgetäskande för 2021 

från revisorerna i Västra 

Mälardalens 

Kommunalförbund 

2020-10-26 In Revisorerna i Västra 

Mälardalens 

KommunalFörbund 

443/2020 Delårsbokslut 2020 

Västra Mälardalens 

överförmyndarnämnd 

2020-11-03 In Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

455/2020 Revisorernas 

bedömning och 

granskning av 

delårsrapporten 2020-

08-31, med översiktlig 

granskning 

2020-11-11 In Revisorerna i Västra 

Mälardalens 

KommunalFörbund 

  



  
PROTOKOLL 50 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 185 KS 6/2020-102 

Val av revisor till Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till revisor i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund utses 

Bertil Bresell (S). 

Sammanfattning 

Arboga kommun har ansökt om medlemskap i Mälardalens Brand- 

och Räddningsförbund från och med den 1 januari 2021. Varje 

medlemskommun ska utse en revisor. Bertil Bresell (S) är föreslagen 

för Arboga kommun. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 51 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 186 KS 6/2020-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Bernt Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Bernt Johansson (S) har kommit in med en begäran om entledigande 

den 25 november 2020 från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 52 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 187 KS 6/2020-102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund - Carin 
Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Begärt entledigande beviljas. 

Sammanfattning 

Carin Sandberg (L) har kommit in med en begäran om entledigande 

den 26 november 2020 från uppdrag som ledamot i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund. 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 53 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 188 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund efter Carin Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund utses 

Gulshan Eminbeili (L). 

Sammanfattning 

Gulshan Eminbeili (L) är föreslagen som ledamot i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund efter Carin Sandberg (L). 

__________ 
 
Skickas till: 
Berörda 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten  



  
PROTOKOLL 54 (54) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Kommunfullmäktige 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 189 KS 6/2020-102 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och god man vid 
lantmäteriförrättningar samt ersättare i fritids- och 
kulturnämnden efter Anders Johansson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden, god 

man vid lantmäteriförrättningar samt ersättare i fritids- och 

kulturnämnden efter Anders Johansson (SD) bordläggs. 

Sammanfattning 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden, god man 

vid lantmäteriförrättningar samt ersättare i fritids- och 

kulturnämnden efter Anders Johansson (SD) föreslås bordläggas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Socialnämnden 
Lönekontoret 
Kansli 
Akten 


