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§ 152 KS 367/2021-107 

Uppdrag om VA-samverkan mellan Arboga och 
Kungsör 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp 

AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs vatten AB 

utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 

driftbolag för de två kommunerna, samt att i uppdraget ingår 

också att samtala och överlägga med andra kommuner om 

förutsättningar för framtida samarbete. 

Sammanfattning 

Under många år har frågan om fördjupad samverkan mellan 

kommunerna i Västra Mälardalen gällande VA-verksamheten 

diskuterats. Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun 

har uppdragit åt de två VA-bolagen att utreda möjligheter och 

förutsättningar att utveckla samverkan. Motivet för samverkan är 

resursförstärkning för att säkerställa kompetens i den framtida VA-

organisationen. 

VA-verksamheten i Sverige byggdes ut främst på 1960- och 70 talet 

då personalen anställdes primärt för att förvalta ledningsnät och 

anläggningar. Nu står verksamheterna inför stora utmaningar till 

följd av förändringar i klimatet, ändrade miljökrav, nya villkor och 

kraven från myndigheter och abonnenter har ökat. Det krävs även 

stora resurser för att underhålla och förnya ledningsnät och 

anläggningar. 

I uppdraget att bilda ett gemensamt driftbolag mellan Arboga och 

Kungsör ingår också att samtala och överlägga med Köpings 

kommun om förutsättningarna för framtida samarbete. 

Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen i början av 2022 

med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från och 

med 1 januari 2023. 
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp 

AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs vatten AB 

utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 

driftbolag för de två kommunerna. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar på följande tillägg: I uppdraget 

ingår också att samtala och överlägga med andra kommuner om 

förutsättningar för framtida samarbete. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Sara Axelsson Gustafssons (S) 

tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 

bifalla detsamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Arboga Vatten och Avlopp AB 
Kungsörs vatten AB 
Akten 


