
 

 

 

Kommunfullmäktige 

KALLELSE 
 

1 (10) 

Datum 

2017-06-14 
 

  

 

Kallelse och föredragningslista 

Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson 

Sammanträdesdatum 21 juni 2017 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 08:00  

  

 

 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-06-14 
 

 
 

2 (10) 

 

 

1 Dnr KS 1810569- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

 

2 Dnr KS 2017/01181-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Nesrin Hassan (S) 

Förslag till beslut: 

1. Nesrin Hassan (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Nesrin Hassan (S) som valts till ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

3 Dnr KS 2017/01083-1.1.1 
Val av ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt efter Maria 
Nordin (V) 

Förslag till beslut: 

1. XX (V) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med 

den 31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Maria Nordin (V) har inkommit. Maria Nordin (V) var vald 

till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

4 Dnr KS 2017/01087-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Karin 
Ståhl (L) 

Förslag till beslut: 

1. Karin Ståhl (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Skultuna 

kommundelsnämnd. 

 

2. Nina Deila (L) väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val.  

Ärendebeskrivning 

Karin Ståhl (L) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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5 Dnr KS 2017/01080-1.1.1 
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Andreas Akterhag 
(L) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Akterhag (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Fastighetsnämnden. 

 

2. Pia Heldesjö (L) väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden till den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

 

Ärendebeskrivning 

Andreas Akterhag (L) som valts till ersättare i Fastighetsnämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadval bör därför 

ske. 

 

6 Dnr KS 2017/01081-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 
efter Andreas Akterhag (L) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Akterhag (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

stads Strategiska Fastigheter AB. 

 

2. Pia Heldesjö (L) väljs till ny ersättare i Västerås stads Strategiska 

Fastigheter AB till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Akterhag (L) som valts till ersättare i Västerås stads Strategiska 

Fastigheter AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag.  

 

7 Dnr KS 2017/01169-1.1.1 
Val av ny ersättare i Styrelsen för Västerås stad vård- och 
omsorg efter Birgitta Olsson (C) 

Förslag till beslut: 

1. Birgitta Olsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Styrelsen 

för Västerås stad Vård och Omsorg. 

 

2. David Sundén (C) väljs till ny ersättare i Styrelsen för Västerås stad Vård 

och Omsorg. 
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till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Birgitta Olsson (C) som valts till ersättare i Styrelsen för Västerås stad Vård 

och Omsorg har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

8 Dnr KS 2017/01170-1.1.1 
Val av ny ersättare i Äldrenämnden efter Eva Edlund (C) 

Förslag till beslut: 

1. Eva Edlund (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i äldrenämnden. 

 

2. Birgitta Olsson (C) väljs till ny ersättare i äldrenämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Eva Edlund (C) som valts till ersättare i äldrenämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

9 Dnr KS 2017/00360-1.4.1 
Beslut - Årsplan 2018, med utblick mot 2021 

Förslag till beslut: 

1. Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2018 till 20,36 procent 

 

2. Att fastställa övergripande verksamhetsmål för 2018 

• Invånare: Vi har nöjda kunder och invånare. 

• Kvalitet: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. 

• Ekonomi: Vi har ekonomi i balans. 

• Medarbetare: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens. 

 

3. Att fastställa resultatbudgeten för år 2018 enligt bilagt förslag med ett 

ekonomiskt resultat på 150 mnkr 

 

4. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden 

• Stadens soliditet ska vara minst 70 procent. 

• Stadens resultatmål i driftbudgeten över tid, exklusive realisationsavgifter, 

ska uppgå till 2,5 procent. 

• Stadens upplåning för egen räkning ska inte överstiga 1 mdkr. 
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5. Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2018 för 

respektive nämnd och styrelse enligt följande:             

 

Förskolenämnden 942,2 

Grundskolenämnden 1 781,0 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 773,3 

Skultuna kommundelsnämnd 112,5 

Äldrenämnden 1 466,0 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 787,0 

Individ- och familjenämnden 805,5 

Kulturnämnden 194,2 

Nämnden för idrott och friluftsliv 171,6 

Tekniska nämnden 416,8 

Byggnadsnämnden 25,6 

Miljö- och konsumentnämnden 20,3 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 220,6 

Kommunstyrelsens gemensamma reserv 47,0 

Gemensam budg. (pensioner, avkastningskrav) 65,4 

Central lönepott 2,0 

Underhåll hamnen 3,3 

Insatser för välfärden (stadsbidragsfinansierat) 17,2 

Statsbidrag byggbonus ej fördelade medel (25+8) -33,0 

Överförmyndarnämnden 12,5 

Valnämnden 5,0 

Kommunrevisionen 3,7 

Mälardalens Brand- o Räddningsförbund 78,2 

 

Resultatkrav 2017 (mnkr) 

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 0,0 

Styrelsen för Konsult och Service 1,0 

Fastighetsnämnden 6,4 

Fastighetsnämnden exploateringsverksamhet 4,3 

Styrelsen för Stöd fritid och entreprenad 0,0 
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6. Att fastställa investeringsramar för år 2018 samt investeringsplan för 2018 

- 2021 för respektive styrelse och nämnd enligt följande: 

 

Investeringsram   Investeringsplan 

2018 (mnkr)        2018-2020 (mnkr) 

Fastighetsnämnden  

(inkl Stationsområdet, 3B)     1 024,7          3 484,6 

Tekniska nämnden          238,6         878,1 

Styrelsen för Konsult och Service         43,7          174,8 

Styrelsen för Västerås stad  

Vård och Omsorg      5,0          20,0 

Förskolenämnden          19,0          49,5 

Grundskolenämnden          13,3          72,0 

Utbildning- och arbets- 

marknadsnämnden      25,4          42,2 

Skultuna kommundelsnämnd        1,0          4,0 

Styrelsen för Stöd, fritid  

och entreprenad      2,5          10,0 

Kommunstyrelsen          4,5          4,5 

Miljö- och konsument- 

nämnden          0,5          0,5 

Kulturnämnden         1,3          2,3 

Nämnden för idrott och friluftsliv         16,0          41,0 

 

7. Att följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

  

Grundskolenämnden ges i uppdrag att återkomma till avstämningen av års-

plan och budget 2018 med kostnadsberäkning och genomförandeplan för att 

genomföra en utökad vistelsetid på fritids för barn till föräldralediga och/ 

eller arbetslösa föräldrar.   

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning se 

över finansieringen av och möjligheten till att starta arbetet med vägen till 

Södra Kärrbolandet. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur man kan införliva tjänste-

cyklar i den gemensamma fordonspoolen för att uppmuntra till klimatsmarta 

resor inom stadens förvaltningar.  
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Tekniska nämnden får i uppdrag att plocka fram underlag för en satsning på 

ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal. 

 

10 Dnr KS 2017/00878-1.4.2 
Beslut - Ny taxekonstruktion gällande brukningsavgift för vatten 
och avlopp för Mälarenergi AB 

Förslag till beslut: 

1. Att godkänna föreliggande förslag om ny taxekonstruktion för vatten och 

avlopp, inom verksamhetsområde för Västerås stads allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

 

2. Att Mälarenergis styrelse kan besluta om kostnadsfördelning och 

prisjustering av brukningsavgifterna i taxan för vatten och avlopp.  

Ärendebeskrivning 

Mälarenergis nuvarande brukningstaxa följer inte gällande lagstiftning. 

Mälarenergi har därför utarbetat ett förslag på en ny taxekonstruktion för 

brukningsavgift för vatten och avlopp. 

 

Syftet med den nya brukningstaxan är att uppfylla gällande lagkrav, införa 

styrmedel för klimatanpassning samt att införa en taxekonstruktion som är 

rättvis och enkel att förstå för våra kunder. Det nya taxeförslaget följer 

Svenskt Vattens taxeförslag genom att den är baserad på fastigheternas nytta 

av VA-tjänsterna. Den föreslagna konstruktionen och vilka konsekvenserna 

den medför redovisas och förklaras i bilaga 1. 

 

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade, 2017-05-03; 

 

att föreliggande förslag om ny taxekonstruktion för vatten och avlopp, inom 

verksamhetsområde för Västerås stads allmänna vatten- och 

avloppsanläggning, förs vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

att föra vidare för beslut i Kommunfullmäktige, att Mälarenergis styrelse kan 

besluta om kostnadsfördelning och prisjustering av brukningsavgifterna i 

taxan för vatten och avlopp.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 juni och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

 

1. Att godkänna föreliggande förslag om ny taxekonstruktion för vatten och 

avlopp, inom verksamhetsområde för Västerås stads allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 
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2. Att Mälarenergis styrelse kan besluta om kostnadsfördelning och 

prisjustering av brukningsavgifterna i taxan för vatten och avlopp.  

 

11 Dnr KS 2017/00009-3.12.4 
Beslut - Detaljerade riktlinjer för parkeringsavgifter 

Förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens förslag till riktlinjer för parkeringstaxor godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunfullmäktige 2016-09-01 §239 beslutade att bilda 

det nya bolaget Västerås Parkerings AB beslutade kommunfullmäktige också 

om ett uppdrag att detaljerade riktlinjer för parkeringsavgifter skulle tas fram 

samt att ägardirektiv och bolagsordning tydligt ska uttala att dessa alltid ska 

lyftas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Tekniska nämnden har utifrån uppdraget arbetat fram riktlinjer för taxe-

ersättningar för parkeringar. Av riktlinjerna framgår det vilka parkeringar 

som ska klassificeras som parkeringar på allmän plats och vilka som är 

parkeringar på kvartersmark. Principerna för beslut om taxenivåer är att 

kommunfullmäktige alltid fattar beslut om taxor på allmän plats och att 

styrelsen för Västerås Parkerings AB fattar beslut om taxor för parkering på 

kvartersmark som förvaltas av bolaget. I riktlinjerna för parkeringstaxor 

fastställs också hur mycket som styrelsen för Västerås Parkering AB 

maximalt kan ta ut i taxor på kvartersmark. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 juni och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

 

1. Tekniska nämndens förslag till riktlinjer för parkeringstaxor godkänns. 

 

12 Dnr KS 2017/01138-1.3.2 
Beslut - Taxor och avgifter hemtjänst 2018 

Förslag till beslut: 

1. Äldrenämndens förslag på ändrade taxor och avgifter inom hemtjänsten 

godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden har utrett om en förändrad avgiftsmodell för hemtjänst kan 

leda till en lägre nettokostnad. Syftet med att ändra nuvarande avgiftsmodell 

för hemtjänstinsatser i ordinärt boende är att skapa incitament för den en-

skilde att efterfråga färre hemtjänsttimmar. Detta ska leda till lägre netto-

kostnad för nämnden. 
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Äldrenämnden har utifrån utredningen föreslagit att avgiften för hemtjänst-

insatser fr o m 2018-01-01 ska vara: 

 

0,558 procent av prisbasbeloppet per utförd timme för de enskilda som har 

upp till sex timmar utförd hemtjänst under en kalendemånad. 

 

3,795 procent av prisbasbeloppet för de enskilda som har mer än sex timmar 

utförd hemtjänst och upp till 20 timmar utförd hemtjänst under en kalender-

månad. 

 

3,795 procent av prisbasbeloppet för de första 20 utförda timmarna plus 

0,223 procent av prisbasbeloppet per ytterligare tio utförda timmar utöver de 

första 20 under en kalendermånad. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 juni och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

 

1. Äldrenämndens förslag på ändrade taxor och avgifter inom hemtjänsten 

godkänns. 

 

13 Dnr KS 2016/02141-1.3.2 
Beslut - Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Förslag till beslut: 

1. Att fastställa av direktionen för Mälardalens Brand- och Räddnings-

förbund föreslagen taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla fr o m 

2017-07-01. Taxan ska därefter årligen justeras med sotningsindex.      

Ärendebeskrivning 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund ansvarar enligt förbunds-

ordningen för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om 

skydd mot olyckor. MBR har presenterat ett förslag på ny taxa för sotnings- 

och brandskyddsverksamheten som ska gälla från och med 2017-07-01 och 

därefter årligen från 2018 justeras med av Sveriges Kommuner och Lands-

ting framtaget sotningsindex. Den nya taxan ska godkännas kommunfull-

mäktige i respektive medlemskommun. 

 

Taxans utformning har förenklats men det försvårar också till viss del direkta 

jämförelser med nuvarande taxa. Nedan följer dock några exempel: 

Ny taxa         Taxa 

2017-07-01 2014-04-01 

Rengöring (sotning) per objekt  

i enfamiljshus (småhus)  353 289 
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Rengöring (sotning) per personaltimme  

i andra fastigheter än enfamiljhus  470 440 

Brandskyddskontroll per objekt 725 684 

Priserna är exklusive moms. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 juni och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

 

1. Att fastställa av direktionen för Mälardalens Brand- och Räddnings-

förbund föreslagen taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla fr o m 

2017-07-01. Taxan ska därefter årligen justeras med sotningsindex. 

 

14 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


