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§ 68 KS 217/2020-049 

Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun beslutar om följande åtgärder som en 

konsekvens av de utredningar som genomförts avseende 

översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom 

specialistavdelningen som sedan redovisas i direktionen 

• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” 

medlem och därmed blir medlemskommunerna med på 

samma villkor 

• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna 

som är IT, Lön och pension, upphandling samt e-arkiv 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet 

tillsammans med arkiv, bostadsanpassning och 

parkeringstillstånd 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets 

verksamhet  

• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen 

kommunalförbund  

• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i 

direktionen, men att antal år som ordförandekommun ska 

vara oförändrat, dvs 2 år, samt att ordförandeskapet utökas 

med Surahammars kommun och roterar mellan KAKS-

kommunerna 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen 

revideras med särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 

och framåt uppdateras med nya prissättningar av vad som 

framgår i ”översynen av grunduppdrag” 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i 

uppdrag att komma med förslag på hur VMKF ska knytas 

närmare kommunerna och deras målsättningar 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets 

styrdokument  
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• Ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en instruktion 

för förbundschef kopplat till grunduppdrag och 

förbundsordning  

• Tydliggöra och verkställa den ”centrala ledningsgruppen” 

• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen 

och på så vis lever visionen om det självklara valet och att 

överträffa medlemskommunernas förväntningar 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att 

en kommunikationsplan tas fram 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och 

Göliska IT kopplat till gemensamma utvecklingsområden och 

utmaningar. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 § 124 gällande VMKF att se 

över samordningen av processer, grunduppdraget för respektive 

tjänst, roller, ansvar och mandat för direktionen och 

tjänstemannaledningen.  

Områdena avser förbundets uppdrag, ledning och styrning, tjänster, 

kvalitet och service och för samtliga områden förväntas det att ske en 

skyndsam utveckling av hos VMKF. För direktionen i förbundet har 

det nu redovisats en slutrapport för samtliga områden. Ärendet 

beslutas i respektive medlemskommun.  

En delrapport redovisades för kommunstyrelsen i maj avseende 

associationsformer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga kommun beslutar om följande åtgärder som en 

konsekvens av de utredningar som genomförts avseende 

översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom 

specialistavdelningen som sedan redovisas i direktionen 

• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” 

medlem och därmed blir medlemskommunerna med på 

samma villkor 
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• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna 

som är IT, Lön och pension, upphandling samt e-arkiv 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet 

tillsammans med arkiv, bostadsanpassning och 

parkeringstillstånd 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets 

verksamhet  

• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen 

kommunalförbund  

• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i 

direktionen, att antal år som ordförandekommun ändras till 

mandatperiod dvs 4 år samt att ordförandeskapet utökas med 

Surahammars kommun och roterar mellan KAKS-

kommunerna 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen 

revideras med särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 

och framåt uppdateras med nya prissättningar av vad som 

framgår i ”översynen av grunduppdrag” 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i 

uppdrag att komma med förslag på hur VMKF ska knytas 

närmare kommunerna och deras målsättningar 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets 

styrdokument  

• Ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en instruktion 

för förbundschef kopplat till grunduppdrag och 

förbundsordning  

• Tydliggöra och verkställa den ”centrala ledningsgruppen” 

• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen 

och på så vis lever visionen om det självklara valet och att 

överträffa medlemskommunernas förväntningar 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att 

en kommunikationsplan tas fram 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och 

Göliska IT kopplat till gemensamma utvecklingsområden och 

utmaningar. 
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Yrkande 

Arbetsutskottets ledamöter är eniga om att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att antal år som ordförandekommun ska vara oförändrat, dvs 

2 år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Köpings kommun 
Kungsörs kommun 
Surahammars kommun 
Akten 


