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§ 35 Val av justerare 

Beslut 
 Välja Astrid Lamprecht till justerare  
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§ 36 Beslut om nya ägardirektiv för helägda bolag i 
Köpings kommunkoncern 
Diarienummer: KS 2023/78 

Beslut 
 Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Köpings kommuns bolag representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige 
har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för Därför är det viktigt att kommunens 
överordnade roll är tydligt markerad i styrningen av de kommunala bolagen.  

Köpings kommuns bolagspolicy utgör grunden för stadens ägande av bolag. 
Bolagspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2021.  
Grunden kompletteras av ägardirektiv som ger en grund för styrningen av 
kommunens bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas 
därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder i kraft. Kommunfullmäktige 
utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare.  

Under december 2020 bildade Köpings kommun en äkta kommunkoncern med 
ett moderbolag, Köping Rådhus AB. Därefter antogs ny bolagspolicy samt 
ägardirektiv för Köping Rådhus. 2022 genomfördes en omstrukturering inom 
kommunkoncernen då Köpings Kabel-TV AB såldes från Köpings Bostads AB till 
Köpings Rådhus AB och således blev ett dotterbolag.  
 
I ett nästa steg i utvecklingen av Köpings kommunkoncern och för att skapa 
maximal koncernnytta har förslag till nya ägardirektiv för Rådhus AB:s dotterbolag 
tagits fram. I förslagen har de delar som är gemensamma för samtliga bolag 
sammanställts och ligger först i ägardirektiven. I de gemensamma delarna ligger 
fokus på koncernnytta ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom en likande styrning av 
koncernens bolag underlättar också kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

I de bolagsspecifika delarna har vissa ändringar gjorts på grund av tydliggöranden i 
uppdrag och ägaride´.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20223-02-06 
Ägardirektiv Köpings Bostads AB 
Ägardirektiv Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
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Ägardirektiv Köpings Kabel-TV AB 
Bolagspolicy 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderade ägardirektiv för Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens 
Energi och Miljö AB samt Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs 
fram för antagande på bolagsstämmorna 2023. 

Beslutsordning 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs. Ordförande frågar om arbetsutskottet 
kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet beslutat så. 

Kopia till 
Bolagen i kommunkoncernen  
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§ 37 Revidering av bolagsordning för Köpings 
Kabel TV AB 
Diarienummer: KS 2023/68 

Beslut 
 Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande bolagsordning är föråldrad och tillåter högst fyra suppleanter i 
styrelsen. Tilltänkt styrelse (med 5 suppleanter) får svårt att tillträda på 
bolagsstämman i mars om inte bolagsordningen ändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Förslag till bolagsordning Köpings Kabel-TV, 2023-01-27 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderad bolagsordning för Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs 
fram för antagande på bolagsstämman 2023. 

Beslutsordning 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs. Ordförande frågar om arbetsutskottet 
kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet beslutat så. 

Kopia till 
Köpings Kabel-TV  
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§ 38 Antagande av nya planeringsprinciper för 
länets kollektivtrafik 
Diarienummer: KS 2022/316 

Beslut 
 Ärendet bordläggs till sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-02-28 

Ärendebeskrivning 
Regionen tillhandahåller i enlighet med Avtalet regional stomtrafik som är buss- 
och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet medan 
kommunerna beställer övrig trafik som främst omfattar stadstrafik och 
landsbygdstrafik. I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de 
kostnader som är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen 
ansvarar för kostnaderna för den regionala stomtrafiken. 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på förändrade 
principer för planering och finansiering av länets kollektivtrafik. Bakgrunden är att 
det som följd av att kollektivtrafiken i Västmanland är ett delat ansvar mellan 
Regionen och länets kommuner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och 
utveckla tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Avtalet) 
som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och finansieras.  

Förslag till principer för planering och finansiering av Kollektivtrafik i 
Västmanlands län, nedan principerna, har under våren 2022 varit ute på remiss hos 
samtliga av länets kommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ärendetext planeringsprinciper 
Planeringsprinciper Beräkning schablon 
Planeringsprinciper KTN220017 
Revidering avtal om kollektivtrafik 
Bilaga 3 Planeringsprinciper  

Beslutsordning 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs. Ordförande frågar om arbetsutskottet 
kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet beslutat så.  
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§ 39 Bokslutskommuniké 
Diarienummer: KS 2023/81 
Föredragande: Irene Magnusson, Maria Dag 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 notera informationen om årets preliminära resultat för Köpings kommun 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med rapporten är att ge aktuell information av det ekonomiska utfallet för 
år 2022. Rapporten ska ge en översiktlig bild av eventuella stora avvikelser och 
utveckling jämfört med tidigare år. Resultatet är preliminärt och är ännu inte 
granskat av revisionen. Årsredovisningen, som är en uppföljning av 
kommunkoncernen både vad gäller verksamhet och ekonomi, är under produktion 
och kommer att presenteras i kommunstyrelsen i mars. Analyser av ekonomin 
återfinns redan nu i respektive nämnds årsredovisning. Den totala analysen för 
Köpings kommun kommer i årsredovisningen i mars. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-30 
Bokslutskommuniké 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 notera informationen om årets preliminära resultat för Köpings kommun 
2022. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet 
beslutat så.  
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§ 40 Årsredovisning Kommunstyrelsen 2022 
Diarienummer: KS 2023/81 
Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 godkänna årsredovisning 2022 för kommunstyrelsens ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen visar det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens 
ansvarsområde och vilken verksamhet som bedrivits under det gånga året. En 
uppföljning görs av kommunfullmäktiges mål för kvalitet och kommunstyrelsens 
prioriterade utvecklingsområden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-07 
Kommunstyrelsens årsredovisning 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 godkänna årsredovisning 2022 för kommunstyrelsens ansvarsområde 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta och finner att arbetsutskottet 
beslutat så.  
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§ 41 Budgetbeslut 2023 inkl taxor och avgifter 
Diarienummer: KS 2022/403 
Föredragande: Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 
Beslut för egen del: 

 Lyfta ut att-sats 6-14 som ett eget ärende "§34 Beslut om 
borgensåtaganden 2023"  

Förslag till kommunfullmäktige: 

 Fastställa tidigare beslut KF 2022-11-28 § 115 enligt följande: 
1. Budgetramar för köpings kommun 2023 fastställs i enlighet med 

gemensamt förslag från S V C och KD. 
2. Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2023 om inte 

annat anges. 
3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad) 
4. Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
5. Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget 

för oförutsedda behov. 
6. Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i 

kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr. 
7. Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som 

avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive 
värdet av eventuella tomträttsupplåtelser. 

8. Resultatkrav för Köpings kommun 2023 fastställs att motsvara till 0,64 
% av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

9. I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2023 och 
ekonomisk plan för åren 2024-2025 från S V C KD i sin helhet. 

Särskilda uppdrag: 

 Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % 
inför 2024 och 2025 

 En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 
ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och 
samordning. 

 En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och 
Fritid (Folkhälsa) ska genomföras gällande resultat för kvalitet, 
ekonomi och samordning. 
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 En utredning ska genomföras för att undersöka om 
landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i 
området. 

 Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig 
pedagogisk kompetens. 

 En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens 
organisationstillhörighet. 

 Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet 
än jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska 
tas fram. 

Ärendebeskrivning 
Budgetförutsättningarna anger inriktningen för arbetet med budget 2023. I 
dokumentet redovisas de grundläggande budgetförutsättningarna för det 
kommande året baserat på SKRs skatteprognosunderlag från april, nya KPA-
prognosrapporten från april samt befolkningsprognosen framtagen tillsammans 
med SCB. 

Budget för Köpings kommun 2023 togs av Kommunfullmäktige den 28 november 
2022 (§115). Budgetbeslutet överklagades till förvaltningsrätten för prövning av 
bland annat jävsfråga och beredningskravets uppfyllnad. Även om 
kommunstyrelsen menar att överklagandet ska avvisas, kan en dom i 
förvaltningsrätten dröja. Därav behöver budgetbeslutet tas om för att säkerställa 
verksamheten, då det innebär administrativa begränsningar att inte ha ett 
lagakraftvunnet budgetbeslut.  

Beslutsunderlag 
Sammanställning budgetunderlag 2023-2025 
  
Budgetförslag från nämnder/styrelser 
Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen samt SBF mark- och fastighet) 
budgetförslag 2023-2025 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2023-2025 
Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2023-2025 
Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2023-2025 
Utbildningsnämndens budgetförslag 2023-2025 
Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2023-2025 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB budgetförslag 2023-2025 
Köpings bostads AB 2023-2025 
Västra Mälardalens kommunalförbund 2023-2025 
Överförmyndarnämnd 2023-2025 
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Taxor och avgifter 
Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot 
och människors hälsa år 2023 
Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa för ansökan, anmälan och övrig tillsyn inom 
miljöbalkens område år 2023 
 
Effektiviseringsförslag 
Effektiviseringsförslag från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social 
och arbetsmarknadsnämnden samt västra mälardalens energi och Miljö AB.  
  
Budgetförslag 
Budgetförslag från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Centerpartiet.  
Budgetförslag från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Vanligt 
folk i Köpings kommun.  
  
För kännedom 
Yrkanden från fackförbunden angående budgetbeslut 

Förslag till beslut 
 Fastställa tidigare beslut KF 2022-11-28 § 115 enligt följande: 

1. Samtliga följande beslutssatser gäller från och med 1/1 2023 om inte 
annat anges. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,16 kr (oförändrad) 
3. Justering av taxor och avgifter fastställs i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
4. Kommunstyrelsen får anvisa högst 100 000 kr per ändamål ur anslaget 

för oförutsedda behov. 
5. Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2023, samt ej 

verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr. 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån, dvs låna upp 

belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning 
under 2023-2024. 

7. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

8. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Kabel-
TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-02-14 

Sida 

14 (18) 

Mötets diarienummer 

KS 2023/80 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

9. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra 
Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 715 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp. 

10. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Mälarhamnar AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av 
totalt 110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp. 

11. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Vafab Miljö 
Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

12. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra 
Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

13. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Räddningstjänsten 
Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp. 

14. Beloppsram 2023 för köp av fastighet eller fastighetsdel som avses i 
kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr. 

15. Beloppsram 2023 för överlåtelser av fastighet eller fastighetsdel som 
avses i kommunstyrelsens reglemente fastställs till 5 mkr, inklusive 
värdet av eventuella tomträttsupplåtelser. 

16. Resultatkrav för Köpings kommun 2023 fastställs att motsvara till 0,64 
% av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

17. I övrigt godkänna det framlagda förslaget till budget för 2023 och 
ekonomisk plan för åren 2024-2025 från S V C KD i sin helhet. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-02-14 

Sida 

15 (18) 

Mötets diarienummer 

KS 2023/80 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

Särskilda uppdrag: 

 Samtliga nämnder uppdras att arbeta med effektiviseringar med 1 % 
inför 2024 och 2025 

 En uppföljning av organisationsförändringen som genomfördes 2018 
ska genomföras gällande resultat för kvalitet, ekonomi och 
samordning. 

 En utvärdering av organisationsförändringen från 2021 Kultur och 
Fritid (Folkhälsa) ska genomföras gällande resultat för kvalitet, 
ekonomi och samordning. 

 En utredning ska genomföras för att undersöka om 
landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre i 
området. 

 Arbete ska ske för att samtliga förskolor i kommunen ska ha likvärdig 
pedagogisk kompetens. 

 En utredning ska genomföras för att undersöka nattomsorgens 
organisationstillhörighet. 

 Köpings kommun har högre kostnader för utbildning/skolverksamhet 
än jämförbara kommuner. En redovisning av skillnadernas orsaker ska 
tas fram. 

Yrkanden 
Maria Liljedahl (SD) yrkar att borgensåtaganden lyfts ut som ett eget ärende vid 
sidan av beslut om budget för 2023. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Maria Liljedahls 
(SD) yrkande om att lyfta ut att-sats 6-14 som ett eget ärende. Ordförande finner 
att arbetsutskottet har beslutat om att göra ett eget ärende för dessa beslut. 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut i enlighet med 
förvaltningens förslag gällande att-sats 1-5, 15-18 samt om särskilda uppdrag 

Kopia till 
Samtliga kommunens nämnder och bolag – för kännedom  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-02-14 

Sida 

16 (18) 

Mötets diarienummer 

KS 2023/80 
 

Justerarnas signaturer   

   

 

§ 42 Beslut om borgensåtaganden för 2023 
Diarienummer: KS 2023/117 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Fastställa tidigare beslut KF 2022-11-28 § 115 enligt följande: 
1. Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2023, samt ej 

verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr. 
2. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån, dvs låna upp 

belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning 
under 2023-2024. 

3. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

4. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Kabel-
TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

5. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra 
Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 715 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp. 

6. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Mälarhamnar AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av 
totalt 
110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

7. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Vafab Miljö 
Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

8. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra 
Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå 
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löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

9. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Räddningstjänsten 
Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedning och målöversyn, KBAB-bolagen 
Budgetberedning och målöversyn, VME 
Budgetberedning och målöversyn, VMKF 
Sammanställning Budgetberedning och målöversyn 2023-2025 
Budgetunderlag 2023, Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Maria Liljedahl (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

 Fastställa tidigare beslut KF 2022-11-28 § 115 enligt följande: 
1. Kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån under 2023, samt ej 

verkställd men beslutad upplåning, om totalt 250 mkr. 
2. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån, dvs låna upp 

belopp motsvarande belopp, på de lån som förfaller till betalning 
under 2023-2024. 

3. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

4. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Köpings Kabel-
TV AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

5. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra 
Mälardalens Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 715 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp. 

6. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Mälarhamnar AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 Mkr av 
totalt 110 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
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högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp. 

7. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Vafab Miljö 
Kommunalförbund låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 52 Mkr av totalt 625 Mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

8. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Västra 
Mälardalens kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 44,2 Mkr av totalt 100 Mkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

9. Så som för egen skuld ingås borgen under 2023 för Räddningstjänsten 
Mälardalens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
80 Mkr av totalt 80 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Maria Liljedahls (SD) förslag och finner 
det så. 


