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Dnr KS 2021/01753-1.2.1

Beslut - Avgifter för markupplåtelser på offentlig plats i Västerås
stad
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Justering av avgifter för markupplåtelser, exklusive avgiften för
elsparkcyklar som antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022,
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. Indexjustering av
avgiften görs liksom tidigare årligen i november med
konsumentprisindexökningen jämfört med året innan.
Kommunstyrelsen för egen del:
2. Detta beslut ersätter § 352 i kommunstyrelsens protokoll från
sammanträdet den 14 november 2022.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan
Henriksson (M), Stefan Lindh (M) och Klara Helin (M) inkommer med
särskilt yttrande enligt följande:

"För många företag blir det en dyr kostnad att ha öppet en eller två veckor
längre och då få betala för en hel månad. För att fler ska kunna ha öppet mer
så föreslår vi att betalningen i stället ska vara per påbörjad vecka.

Vi ser även att avgift för mast/portaler för kabelöverfarter vid vägar riskerar
att bli ”avgift på avgift”. Vid byggnation så krävs en byggelavgift från
Mälarenergi och ur arbetsmiljölagstiftningen måste de som sätter upp kabeln
göra det utifrån denna lagstiftning så vi ser det inte som rimligt med denna
avgift.

Vid kvadratmeteravgift för uteservering ser vi inte det som rimligt att
avrunda avgifterna till jämnt 10:-/tal när avgiften indexeras. Detta kan
komma att snabbt bli kostsamt när denna avrundning sker. Som exempel ser
vi att om en avgift är 75:30:- så ska avgiften vara 75:- och inte avrundning
till 80:-.’’
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Ärendebeskrivning
En motion om översyn av stadens avgifter för markupplåtelse på offentlig
plats bifölls av kommunfullmäktige den 3 september 2020. Med anledning
av detta fick teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande avgiftsdokument för markupplåtelser utifrån avgifternas relevans
och aktualitet.
Ett förslag på ny avgift för elsparkcyklar hanterades som ett separat ärende
och antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Justering av avgifter för markupplåtelser, exklusive avgiften för
elsparkcyklar som antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022,
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. Indexjustering av
avgiften görs liksom tidigare årligen i november med
konsumentprisindexökningen jämfört med året innan.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Staffan Jansson (S) och
Roger Haddad (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Elisabeth Unell (M) yrkar:

1. Att upplåtelse för uteservering och försäljning ändras till att bli per
påbörjad vecka istället för månad.
2. Att mast/portal för kabelöverdragning utgår.

3. Att indexeringen med avrundning till hela 10 tal kronor utgår och att
enbart justering sker till jämn summa (ex 83,4 =83 kr).
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till beslutssats 1 i Elisabeth Unells (M)
förslag och i övrigt bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag avseende besluts
sats 1 i Elisabeth Unells (M) förslag, dels bifall från Elisabeth Unell (M) och
Erik Johansson (SD), dels bifall till stadsledningskontorets förslag från
Amanda Grönlund (KD) med flera. Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen god
känner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets
förslag.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende beslutssats 2-3
i Elisabeth Unells (M) förslag, dels bifall från Elisabeth Unell (M), dels
bifall till stadsledningskontorets förslag från Amanda Grönlund (KD) med
flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs
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mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut
avseende resterande del av stadsledningskontorets förslag och att
kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.
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