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§ 146  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 147  

Koncernbildning i Arboga kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram ett förslag 

till koncernbildning till kommunfullmäktiges sammanträde i 

januari 2021. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 mars 2019, 

§ 28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda tre bolag, ett 

moderbolag och två dotterbolag, ett avseende kommunens VA 

verksamhet och ett avseende kommunens drift och 

projektverksamhet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram 

bolagsordning och ägardirektiv med mera för de nya bolagen. 

Organisationsförändringen skall vara genomförd senast den 1 

januari 2020. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga 

åtgärder för genomförandet. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare den 28 maj 2019, § 83 att tre 

stycken bolag köps enligt kommunfullmäktiges beslut samt att 

bolagen avseende VA-verksamhet och drift- och projektverksamhet 

sätts i drift. Beslutet innebär att endast två bolag har köpts och 

driftsatts i avvaktan på beslut om driftsättning av ett moderbolag 

och koncernbildning. 

Frågan om driftsättning av ett moderbolag och koncernbildning har 

nu aktualiserats och PWC redovisar vid sammanträdet den 

utredning som gjorts av inkomstskattemässiga och 

upphandlingsrättsliga konsekvenser av koncernbildningen. 

Utredningen visar inga negativa skattemässiga effekter av 

koncernbildningen samt att de upphandlingsrättsliga förhållandena 

inte förändras i och med en koncernbildning. 

Kommundirektören informerar om hur en koncernbildning där de 

fyra helägda bolagen Arboga Kommunalteknik AB, Arboga Vatten 

och Avlopp AB, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i 

Arboga AB ingår kan skapa en resurseffektiv verksamhet genom en 

gemensam organisation. 


