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Återtagande av krisberedskap från Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Köpings 

återtagande av krisberedskapsverksamheten från VMKF från 

och med den 1 januari 2023 mot att Köping betalar 158 tkr per 

år under två år till Arboga kommun och 98 tkr per år under 

två år till Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 

Köpings kommun har i kommunfullmäktige beslutat den 30 maj § 45 

följande: 

• Köpings kommun återtar krisberedskapsverksamheten från 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 

januari 2023. 

• Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens 

Kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun och 

Kungsörs kommun gällande verksamhetsområdet 

krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 31 

december 2022. 

I den översyn som gjorts utifrån en rapport från KPMG bestämdes 

att gå vidare inom fyra områden. Detta har redovisats både i 

delrapport och slutrapport. En del var en översyn av 

grunduppdraget som resulterade i att vissa områden ska vara 

obligatoriska för att kunna vara fullvärdig medlem med 

direktionsplatser. Detta resulterar att Surahammar nu beslutat att gå 

vidare och bli en fullvärdig medlem. Andra delar i samverkan är 

frivilliga, ett av dessa är säkerhets- och beredskapssamordning.  

2008 flyttades verksamhetsområdet krisberedskap över till Västra 

Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) via en överenskommelse 
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mellan Västra Mälardalens kommunalförbund, Köpings kommun, 

Arboga kommun och Kungsörs kommun. Verksamhetsområdet 

innefattar två heltidstjänster där Köpings kommun finansierar en 

heltidstjänst.  

Krisberedskapssamordnaren har till uppgift att övergripande driva 

och samordna krisberedskapsfrågorna i respektive 

medlemskommun och mellan dessa kommuner. Köping deltager inte 

i samverkan med säkerhet och nu vill de även ta tillbaka beredskap i 

egen regi. Surahammar har inte beslutat, men planerar för det, att 

samverka avseende säkerhets- och beredskapssamordning. 

Om Köping inte deltager i samverkan avseende krisberedskap så 

innebär det kostnadsökningar för Arboga och Kungsörs kommuner. 

I de diskussioner som förts mellan Arboga och Kungsörs kommuner 

föreslås att Köping bör stå för Arbogas och Kungsörs 

kostnadsökningar under två år och under dessa två år är det upp till 

dessa kommuner att finna lösningar för finansieringen efter denna 

tvåårsperiod. Alternativt att Köping blir kvar i nuvarande 

organisation under de kommande två åren för att sedan kunna kliva 

ur och skapa sig en egen organisation. 

Vid en beräkning av kostnadsökningar för Arboga och Kungsör kan 

utgångspunkten vara på två sätt. Det ena sättet är att enbart titta på 

kostnadsökningar om inte Surahammar går in i samverkan och det 

andra sättet att även ta med Surahammar i beräkningarna. 

Det första alternativet (exklusive Surahammar) innebär 

kostnadsökningar för Arboga med 158 tkr och Kungsör 98 tkr per år. 

Det andra alternativet (inklusive Surahammar) innebär 

kostnadsökningar för Arboga med 339 tkr och Kungsör 211 tkr per 

år. Köping betalar 1 176 tkr för beredskapssamordningen i 

förbundets regi. 

Kungsörs beslutade tidigare under hösten enligt alternativ 2. Arboga 

ser det som rimligt att förorda alternativ 1 eftersom Surahammar 

ännu inte är med i samverkan avseende krisberedskap. 

 

  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) 
Datum Diarienummer 

2022-10-16 KS 258/2022-169 
Revideringsdatum  

  
 

 

Anders Neuman 
Kommundirektör 

 

 
 
Skickas till: 
 


