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

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 
    

 

3 Dnr KS 2020/01786-1.1.1 
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Erik 
Kihlberg (C) 

Förslag till beslut: 

1. Erik Kihlberg (C) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och 

familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Erik Kihlberg (C) som har valts till ersättare i individ- och familjenämnden 

för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

4 Dnr KS 2020/01750-1.1.1 
Val av ny ledamot ledamot i Individ- och familjenämnden efter 
Dorothy Bergkvist (C) 

Förslag till beslut: 

1. Dorothy Bergkvist (C) entledigas från uppdraget som ledamot i individ- 

och familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Dorothy Bergkvist (C) som har valts till ledamot i individ- och 

familjenämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-11-19 
 

 
 

3 (17) 

 

 

5 Dnr KS 2020/01765-1.1.1 
Val av ny ledamot i valnämnden efter Caroline Frisk (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Caroline Frisk (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i valnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i valnämnden intill det sammanträde då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Frisk (KD) som har valts till ledamot i valnämnden för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

6 Dnr KS 2020/01764-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Caroline Frisk (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Caroline Frisk (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Frisk (KD) som har valts till ersättare i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2020/01745-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads Revisorer efter Tanja 
Lindeborg (V) 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Lindeborg (V) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 

stads revisorer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer intill det sammanträde 

då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Tanja Lindeborg (V) som har valts till ledamot i Västerås stads revisorer för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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8 Dnr KS 2020/01746-1.1.1 
Val av ny revisor i Kommunalförbundet Västmanlands Teater 
efter Tanja Lindeborg (V) 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Lindeborg (V) entledigas från uppdraget som revisor i 

Kommunalförbundet Västmanlands Teater. 

2. XX väljs till ny revisor i Kommunalförbundet Västmanlands Teater intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Tanja Lindeborg (V) som har valts till revisor i Kommunalförbundet 

Västmanlands Teater för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

9 Dnr KS 2020/01749-1.1.1 
Val av ny lekmannarevisor i Västerås Marknad och Näringsliv AB 
efter Tanja Lindeborg (V) 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Lindeborg (V) entledigas från uppdraget som lekmannarevisor i 

Västerås Marknad och Näringsliv AB. 

2. XX väljs till ny lekmannarevisor i Västerås Marknad och Näringsliv AB 

intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Tanja Lindeborg (V) som har valts till lekmannarevisor i Västerås Marknad 

och Näringsliv AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

10 Dnr KS 2020/01747-1.1.1 
Val av ny revisor i Tidö Slotts Stiftelse efter Tanja Lindeborg (V) 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Lindeborg (V) entledigas från uppdraget som revisor i Tidö slotts 

stiftelse. 

2. XX väljs till ny revisor i Tidö slotts stiftelse intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Tanja Lindeborg (V) som har valts till revisor i Tidö slotts stiftelse för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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11 Dnr KS 2020/01748-1.1.1 
Val av ny revisor i Von Schinkelska Stiftelsen efter Tanja 
Lindeborg (V) 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Lindeborg (V) entledigas från uppdraget som revisor i Von 

Schinkelska stiftelsen. 

2. XX väljs till ny revisor i Von Schinkelska stiftelsen intill det sammanträde 

då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Tanja Lindeborg (V) som har valts till revisor i Von Schinkelska stiftelsen 

för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

12 Dnr KS 2020/00077-1.4.1 
Årsplan 2021 - med utblick 2024 
 

Huvudförslaget till årsplan delges i separat utskick 

Förslag till beslut: 

1. Att fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad enligt 

årsplan 2021. 

2. Att fastställa resultatbudgeten för år 2021 enligt bilagt förslag med ett 

ekonomiskt resultat på 72,5 mnkr, motsvarande 0,8 procent av skatte-

intäkterna. 

3. Att Strategiska fastigheter AB ges ett extra utdelningskrav på ytterligare 3 

miljoner kronor.  

4. Att godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande: 

a. Stadens soliditet ska uppgå till minst 40 procent, inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser och exklusive internbanken. 

b. Västerås stads koncerns soliditet ska uppgå till minst 30 procent, inklusive 

samtliga pensionsförpliktelser. 

c. Stadens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna, 

exklusive realisationsvinster och exploateringsintäkter. 

d. Stadens upplåning för Västerås stads verksamheter ska inte överstiga 3 

miljarder kronor under 2021 till 2024. 

5. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2021 

fastställs enligt följande: 

Driftbudget 2021                         Belopp, mnkr 

Förskolenämnden   1 025,7 

Grundskolenämnden   2 132,8 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 902,4 

Skultuna kommundelsnämnd  124,6 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-11-19 
 

 
 

6 (17) 

 

 

Äldrenämnden   1 737,8 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning   883,3 

Individ- och familjenämnden  893,7 

Kulturnämnden   203,2 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 287,9 

Tekniska nämnden   457,9 

Byggnadsnämnden   28,4 

Miljö- och konsumentnämnden  22,3 

Kommunstyrelsen   215,0 

Kommunrevisionen   4,8 

Valnämnden    6,3 

Överförmyndarnämnden   15,3 

Stadsgemensamma kostnader  165,5 

Summa    9 106,9 

Resultatkrav 

Fastighetsnämnden, exploatering  30,0 

Fastighetsnämnden, övrigt   0,0  

Summa verksamhetens nettokostnader   9 076,9 

6. Investeringsbudget för 2021 fastställs till 1 576,8 mnkr. Investerings-

budget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande: 

Investeringsram 2021    mnkr   

Skattefinansierad verksamhet     

Fastighetsnämnden   895,6 

Fastighetsnämnden, Mälarporten  67,3 

Kommunstyrelsen    48,3 

Förskolenämnden   6,0 

Grundskolenämnden    24,0 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15,0 

Skultuna kommundelsnämnd   1,0 

Äldrenämnden    23,0 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  2,1 

Individ- och familjenämnden   37,1 

Kulturnämnden    14,3 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  23,8 

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar  41,8 

Tekniska nämnden, gatuunderhållsinvesteringar  80,0 

Tekniska nämnden, strategiska investeringar  152,1 

Miljö- och konsumentnämnden   0,0 

Summa investering exklusive exploatering  1 431,4 

Fastighetsnämnden, exploatering   95,4 

Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv  50,0 

Summa exploatering och markförvärv   145,4   

Summa investeringar    1 576,8 

7. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera sitt underlag i enlighet 

med beslut i kommunstyrelsen och att upprätta ny handling inför beslut i 

kommunfullmäktige. 
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8. Kulturfondens utdelning 2021 beslutas vara 1 830 000 kr och tillfaller 

kulturnämnden. 

9. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2021 uppgå till 12 000 mnkr, 

för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB. 

10. Västerås stads totala upplåningsram för år 2021 ska uppgå till 15 000 

mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess 

bolag och kommunalförbund. 

11. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultat-

räkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förut-

sättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året. 

12. Följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

a) Fastighetsnämnden ges ett större avkastningskrav varav 10 miljoner 

kronor per år ska användas för att i ett treårigt projekt växla exploaterings-

intäkter för att beta av kön till detaljplaner med målsättning om att 2024 

ligga i fas. Pengarna placeras öronmärkta för detta ändamål i den 

kommungemensamma reserven. 

b) Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en särskild lönepott fortsätta 

utjämna ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt dominerade yrken respektive 

manligt dominerade yrken med jämförbar utbildningsgrad och svårighets-

grad. 

c) Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa och redovisa hur målen i 

den nationella och regionala livsmedelsstrategin tas om hand i Västerås 

Stads nämnder och bolag samt hur Västerås ska bidra ytterligare till målupp-

fyllelsen. 

d) Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna stadens strategiska utveck-

lingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2021. Nämnder och 

styrelser ska bidra i tillämpliga delar. 

e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna genom-

föra effektiviseringar för att klara en hållbar ekonomi för staden. Områden 

som omfattas är effektivare inköp och stödprocesser, lokaleffektiviseringar 

samt digitalisering av tjänster. Kostnaderna i staden ska minska med 80 

miljoner kronor 2021. 

f) Kommunstyrelsen och övriga nämnder får i uppdrag att se över lokal-

effektiviteten och samordningsmöjligheter, kopplat till stadens 

investeringsplan. Syftet är att säkerställa det långsiktiga ekonomiska 

utrymmet för verksamheten. 

g) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna ta fram 

en resursfördelningsmodell som på ett transparant och kostnadseffektivt sätt 

fördelar tillgängliga resurser från kommunfullmäktige till respektive nämnd. 

Syftet är att klara stadens framtida utmaningar med demografiutvecklingen. 

h) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att samordnad varudistri-

bution finns på plats senast under 2022. 

i) Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp och utvärdera hur "Riktlinje 

för hållbarhetskrav i upphandlingar" följs, kopplat till kraven gällande 

sociala företag.  
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j) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och samordna försäkringsport-

följen gällande olycksfallsförsäkringar till barn och unga.  

k) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att 

minska nerskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila plaster. 

l) Tekniska nämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att samordna sig 

kring sommarjobbspraktik med fokus på trygghetsskapande satsningar i 

gatu- och parkmiljö.  

m) Tekniska nämnden får i uppdrag att identifiera platser i befintligt eller 

tillkommande gatunät där cykelgator skulle vara lämpliga, som en del i att 

utveckla cykelstaden Västerås. 

n) Tekniska nämnden får i uppdrag att uppvakta Trafikverket för att fortsätta 

utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten, med Tortuna som 

prio1. 

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontorets förslag till Västerås stads årsplan för 2021 med 

utblick mot 2024 bygger på planeringsinriktningen för 2021 till 2024, som 

beslutades av kommunstyrelsen i februari i år.  

Det budgeterade resultatet 2021 är 145 mnkr. Resultatet motsvarar 1,6 % av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nämndernas ramar 

utökas med 252,3 mnkr eller 2,9 %. I budget 2021 finns en budgetreserv på 

45,4 mnkr inklusive bedömda ökade kostnader för kollektivtrafiken pga 

pandemins effekter. Skatteintäkterna bedöms öka med 312 mnkr nästa år. 

Den nya kostnadsutjämningen medför att Västerås stad tappar 130 mnkr i 

utjämningssystemet under 3 år, vilket bidrar till lägre ökning av skatte-

intäkter och utjämning för Västerås. Utöver det kommer Västerås stad 

erhålla cirka 59 mnkr i riktade generella bidrag för äldreomsorgsatsning. 

De större förändringar som stadsledningskontoret föreslår jämfört med 

föregående budget/årsplan är följande:  

Demografiersättningen omfattar 185,0 mnkr. I demografiersättningen ingår 

15 mnkr i ökad budget för försörjningsstöd som redovisas bland 

stadsgemensamma kostnader. 

Äldreomsorgssatsning med 59 mnkr. 

Utdelningen från Västerås Stadshus AB budgeteras till 28 mnkr, dvs 17 

mnkr lägre än 2020. 

Priskompensation till nämnder omfattar 80 mnkr och krav på effektivisering 

genom verksamhetsutveckling 80 mnkr. Priskompensationen omfattar 

hälften av bedömd kostnadsökning enligt SKR:s prisindex för kommuner 

(pris- och löneökning). 

Resultatkravet för fastighetsnämnden höjs med 4,6 mnkr till 15,8 mnkr. 

Ökad kostnad inom kollektivtrafiken ska delvis finansieras genom 

förändrade avgifter från januari 2021. 

Övriga kostnadsökningar omfattar bland annat effekter av tidigare beslut 7,1 

mnkr och genomförande av folkomröstning 4 mnkr. 
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Västerås stad har en hög investeringsnivå under planeringsperioden. 

Investeringsbudget 2021 omfattar 1 506,8 mnkr och 9 649,6 mnkr under åren 

2021 till 2025. Utöver investeringarna planeras inhyrningar av verksamhets-

lokaler och anläggningar till ett värde som motsvarar cirka 1,5 mdr i 

investeringsutgift. Om alla investeringar genomförs medför det en kostnads-

ökning som är cirka 450 mnkr totalt. 

För 2021 föreslår stadsledningskontoret en borgens- och låneram för 

Västerås stadshus AB på totalt 12 000 mnkr. 

Stadsledningskontoret föreslår en upplåningsram för 2021 på 15 000 mnkr 

för Västerås stad. Det speglar lånebehoven för 2021 i Västerås stad, 

kommunkoncernen, VafabMiljö kommunalförbund, Västerås Mälarhamnar 

AB och Västerås Central AB sammantaget. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad enligt 

årsplan 2021. 

2. Att fastställa resultatbudgeten för år 2021 enligt bilagt förslag med ett 

ekonomiskt resultat på 72,5 mnkr, motsvarande 0,8 procent av skatte-

intäkterna. 

3. Att Strategiska fastigheter AB ges ett extra utdelningskrav på ytterligare 3 

miljoner kronor.  

4. Att godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande: 

a. Stadens soliditet ska uppgå till minst 40 procent, inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser och exklusive internbanken. 

b. Västerås stads koncerns soliditet ska uppgå till minst 30 procent, inklusive 

samtliga pensionsförpliktelser. 

c. Stadens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna, 

exklusive realisationsvinster och exploateringsintäkter. 

d. Stadens upplåning för Västerås stads verksamheter ska inte överstiga 3 

miljarder kronor under 2021 till 2024. 

5. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2021 

fastställs enligt följande: 

Driftbudget 2021                         Belopp, mnkr 

Förskolenämnden   1 025,7 

Grundskolenämnden   2 132,8 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 902,4 

Skultuna kommundelsnämnd  124,6 

Äldrenämnden   1 737,8 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning   883,3 

Individ- och familjenämnden  893,7 

Kulturnämnden   203,2 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 287,9 

Tekniska nämnden   457,9 

Byggnadsnämnden   28,4 
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Miljö- och konsumentnämnden  22,3 

Kommunstyrelsen   215,0 

Kommunrevisionen   4,8 

Valnämnden    6,3 

Överförmyndarnämnden   15,3 

Stadsgemensamma kostnader  165,5 

Summa    9 106,9 

Resultatkrav 

Fastighetsnämnden, exploatering  30,0 

Fastighetsnämnden, övrigt   0,0  

Summa verksamhetens nettokostnader   9 076,9 

6. Investeringsbudget för 2021 fastställs till 1 576,8 mnkr. Investerings-

budget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande: 

Investeringsram 2021    mnkr   

Skattefinansierad verksamhet     

Fastighetsnämnden   895,6 

Fastighetsnämnden, Mälarporten  67,3 

Kommunstyrelsen    48,3 

Förskolenämnden   6,0 

Grundskolenämnden    24,0 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15,0 

Skultuna kommundelsnämnd   1,0 

Äldrenämnden    23,0 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  2,1 

Individ- och familjenämnden   37,1 

Kulturnämnden    14,3 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  23,8 

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar  41,8 

Tekniska nämnden, gatuunderhållsinvesteringar  80,0 

Tekniska nämnden, strategiska investeringar  152,1 

Miljö- och konsumentnämnden   0,0 

Summa investering exklusive exploatering  1 431,4 

Fastighetsnämnden, exploatering   95,4 

Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv  50,0 

Summa exploatering och markförvärv   145,4   

Summa investeringar    1 576,8 

7. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera sitt underlag i enlighet 

med beslut i kommunstyrelsen och att upprätta ny handling inför beslut i 

kommunfullmäktige. 

8. Kulturfondens utdelning 2021 beslutas vara 1 830 000 kr och tillfaller 

kulturnämnden. 

9. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2021 uppgå till 12 000 mnkr, 

för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB. 
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10. Västerås stads totala upplåningsram för år 2021 ska uppgå till 15 000 

mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess 

bolag och kommunalförbund. 

11. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultat-

räkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förut-

sättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året. 

12. Följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

a) Fastighetsnämnden ges ett större avkastningskrav varav 10 miljoner 

kronor per år ska användas för att i ett treårigt projekt växla exploaterings-

intäkter för att beta av kön till detaljplaner med målsättning om att 2024 

ligga i fas. Pengarna placeras öronmärkta för detta ändamål i den 

kommungemensamma reserven. 

b) Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en särskild lönepott fortsätta 

utjämna ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt dominerade yrken respektive 

manligt dominerade yrken med jämförbar utbildningsgrad och svårighets-

grad. 

c) Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa och redovisa hur målen i 

den nationella och regionala livsmedelsstrategin tas om hand i Västerås 

Stads nämnder och bolag samt hur Västerås ska bidra ytterligare till målupp-

fyllelsen. 

d) Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna stadens strategiska utveck-

lingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2021. Nämnder och 

styrelser ska bidra i tillämpliga delar. 

e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna genom-

föra effektiviseringar för att klara en hållbar ekonomi för staden. Områden 

som omfattas är effektivare inköp och stödprocesser, lokaleffektiviseringar 

samt digitalisering av tjänster. Kostnaderna i staden ska minska med 80 

miljoner kronor 2021. 

f) Kommunstyrelsen och övriga nämnder får i uppdrag att se över lokal-

effektiviteten och samordningsmöjligheter, kopplat till stadens 

investeringsplan. Syftet är att säkerställa det långsiktiga ekonomiska 

utrymmet för verksamheten. 

g) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna ta fram 

en resursfördelningsmodell som på ett transparant och kostnadseffektivt sätt 

fördelar tillgängliga resurser från kommunfullmäktige till respektive nämnd. 

Syftet är att klara stadens framtida utmaningar med demografiutvecklingen. 

h) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att samordnad varudistri-

bution finns på plats senast under 2022. 

i) Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp och utvärdera hur "Riktlinje 

för hållbarhetskrav i upphandlingar" följs, kopplat till kraven gällande 

sociala företag.  

j) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och samordna försäkringsport-

följen gällande olycksfallsförsäkringar till barn och unga.  

k) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att 

minska nerskräpningen och fasa ut engångsplaster och fossila plaster. 
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l) Tekniska nämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att samordna sig 

kring sommarjobbspraktik med fokus på trygghetsskapande satsningar i 

gatu- och parkmiljö.  

m) Tekniska nämnden får i uppdrag att identifiera platser i befintligt eller 

tillkommande gatunät där cykelgator skulle vara lämpliga, som en del i att 

utveckla cykelstaden Västerås. 

n) Tekniska nämnden får i uppdrag att uppvakta Trafikverket för att fortsätta 

utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten, med Tortuna som 

prio1. 

 

13 Dnr KS 2019/01068-1.4.2 
Taxa för GPS-larm som digital lösning inom hemtjänsten 

Förslag till beslut: 

Äldrenämndens förslag på taxor för GPS-larm som digital lösning i 

hemtjänsten fastställs att gälla från 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 

GPS-larm har i flera år varit ett förskrivningsbart hjälpmedel i Region 

Västmanland för personer med kognitiv funktionsnedsättning. GPS-larm är 

även lämpligt som en biståndsbedömd digital lösning inom hemtjänsten, med 

syfte att göra den enskilde mer självständig, men även att minska behovet av 

fysiska besök. Förslaget är att GPS-larm införs som en digital lösning, till en 

början som ersättning till ledsagning. Personen som beviljats insats ledsag-

ning, för t ex promenader för att komma ut eller för att ta sig från hemmet till 

särskilda aktiviteter, kan genom larmet klara av det själv och på så sätt inte 

vara bunden till särskilt uppgjorda klockslag. Detta ökar känslan av frihet. 

Insats, till följd av att någon larmat, kommer endast utföras inom Västerås 

kommuns gränser, även om larmen fungerar i hela landet och även utanför 

landet. 

Nämndens förslag till avgift grundar sig på ett förskrivet GPS-larm, vilket är 

200 kronor i månaden. Avgiften är då densamma som regionen och länets 

övriga kommuner tar för förskrivna larm som beslutas av den gemensamma 

hjälpmedelsnämnden, vilket nämnden anser vara lämpligt att följa även för 

biståndsbedömda GPS-larm. Avgiften föreslås ingå i maxtaxan.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Äldrenämndens förslag på taxor för GPS-larm som digital lösning i 

hemtjänsten fastställs att gälla från 1 januari 2020. 
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14 Dnr KS 2020/00743-1.3.2 
Avgift vid prövning om godkännande vid start av fristående 
förskola samt utökning av befintlig verksamhet 

Förslag till beslut: 

Förskolenämndens förslag till taxor för vid prövning om godkännande vid 

start av fristående förskola samt utökning av befintlig verksamhet tillstyrks 

enligt följande: 

1. Ny avgift om 12 000 kronor för den som ansöker om godkännande att 

starta en fristående förskola genom nyetablering. 

2. Ny avgift om 6 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig 

verksamhet vid en förskoleenhet. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelserna om ägar- och ledningspröv-

ning i skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att en kommun i samband 

med ansökningar om att starta fristående förskolor är skyldig att göra en 

utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan. De skärpta 

kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och lednings-

prövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet 

de bedriver. 

Med de nya bestämmelserna är det även möjligt för en kommun att ta ut en 

avgift i samband med prövning om godkännande vid start av ny fristående 

förskola från och med 1 januari 2019.  Detta då de nya bestämmelserna 

gällande ägar- och ledningsprövning innebär en väsentligt mer omfattande 

handläggning än tidigare. 

Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 18:41 kan visst stöd 

ges genom de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av 

ansökningar avseende fristående skolor, vilket är 35 000 kr vid nyetablering 

av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt god-

kännande. Avgiften ska dock spegla de egna kommunens kostnader för god-

kännande och utgå från självkostnadsprincipen och avgiften får inte tas ut 

retroaktivt från det att beslut om avgift fattas av kommunfullmäktige. 

Förslag till avgifter utgår från de direkta och indirekta kostnader som för-

skolenämnden har vid godkännande om att starta en fristående förskola 

genom nyetablering samt utökning. 

Stadsledningskontoret anser att förskolenämndens förslag till taxor är 

rimliga. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Förskolenämndens förslag till taxor för vid prövning om godkännande vid 

start av fristående förskola samt utökning av befintlig verksamhet tillstyrks 

enligt följande: 

1. Ny avgift om 12 000 kronor för den som ansöker om godkännande att 

starta en fristående förskola genom nyetablering. 
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2. Ny avgift om 6 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig 

verksamhet vid en förskoleenhet. 

 

15 Dnr KS 2020/01215-1.3.2 
Avgift för vuxna vid stöd och omvårdnadsboende 

Förslag till beslut: 

Individ- och familjenämndens förslag till taxor för vuxna vid stöd och 

omvårdnadsboende tillstyrks att gälla från 1 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Avgifter för vuxna i stöd- och omvårdnadsboenden har inte varit fastställda i 

individ- och familjenämnden och inte heller likställda mellan olika boenden. 

Individ- och familjenämnden har därför fattat beslut om en gemensam avgift 

för boende och mat vid placering i HVB-hem och familjehem.  

Stadsledningskontoret tillstyrker individ- och familjenämndens förslag till 

taxor och anser att de är rimliga. Beloppen är avstämda med taxor i nämnden 

för funktionshindrade samt andra kommuner. Taxorna föreslås justeras efter 

konsumentprisindex. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Individ- och familjenämndens förslag till taxor för vuxna vid stöd och 

omvårdnadsboende tillstyrks att gälla från 1 januari 2021. 

 

16 Dnr KS 2019/01503-1.4.1 
Rapportering av uppdrag att se över taxorna för kollektivtrafiken 

Förslag till beslut: 

1. Samtliga produkter inom Västerås kommun får en timmes övergångstid i 

ordinarie produktutbudet från januari 2021 

2. 40-resorskortet upphör i ordinarie produktutbudet från januari 2021 

3. Prisreducering för ungdomar och seniorer blir 25 % för ordinarie 

produktutbudet från januari 2021. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa en finansiering för 

exempelvis utökad kollektivtrafik till Gäddeholm. 

Ärendebeskrivning 

Vid beslut om årsplan 2020 den 19 juni 2019 fick tekniska nämnden i upp-

drag att se över taxorna för kollektivtrafiken, så att egenfinansieringen av 

Västerås stadsbusstrafik skulle öka. Uppdraget skulle vara klart inför budget-

beredningen våren 2020. 

Västerås växer och efterfrågan på hållbart resande med kollektivtrafiken 

ökar. Det finns behov av att öka turtätheten på linjer med stort resande som 

har för låg kapacitet, men även att förse nya stadsdelar med kollektivtrafik. 
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För att kunna finansiera det behöver taxorna ses över för att öka intäkterna 

inom kollektivtrafiken. Dessa förändringar gör att kollektivtrafiken samman-

taget kan möta det ökande behovet av hållbart resande på bästa sätt. 

Tekniska nämnden godkände 23 april ett förslag till justering av dagens 

prissättning från 1 januari 2021.  Tekniska nämnden föreslår att kommun-

fullmäktige fattar beslut om denna förändring. Förändringen innebär att 40-

resorskortet tas bort, att tre timmars övergångstid för 10-resorskort ändras till 

en timmes övergångstid och att rabatten för ungdomar och seniorer sänks 

från 50 % till 25 %. Förslaget till taxeändring bygger på regionens utredning 

om förändrade taxor från 2022, Kundkoll. Intäktsökningen bygger på 

normaltrafik och ingår som en del av finansieringen av stadens budget 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Samtliga produkter inom Västerås kommun får en timmes övergångstid i 

ordinarie produktutbudet från januari 2021 

2. 40-resorskortet upphör i ordinarie produktutbudet från januari 2021 

3. Prisreducering för ungdomar och seniorer blir 25 % för ordinarie 

produktutbudet från januari 2021. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa en finansiering för 

exempelvis utökad kollektivtrafik till Gäddeholm. 

 

17 Dnr KS 2019/00207-1.4.2 
Riktlinjer och tillämpningar för avgifter inom nämnden för 
personer med funktionsnedsättnings verksamhetsområde 

Förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings riktlinjer för avgifter inom 

nämndens verksamhetsområde tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads avgiftssystem och dess riktlinjer för avgifter inom Nämnden 

för personer med funktionsnedsättning ansvarsområde styrs av flera olika 

lagar, rekommendationer och förordningar. Riktlinjen gäller för handlägg-

ning av avgifter för personer med biståndsbedömda insatser enligt Social-

tjänstlagen inom Nämnden för personer med funktionsnedsättning ansvars-

område. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid handläggning av 

avgifter och att de enskildas beräkning av avgift behandlas lika så att avgift-

en beräknas på samma sätt oavsett handläggare. I varje enskilt ärende görs 

alltid ett individuellt avgiftsbeslut. Riktlinjerna är vägledande.  

Riktlinjerna har reviderats i nämnden med följande förändringar:  

Kostnad för trygghetslarm tas här efter ut av både make och maka om båda 

är beviljade insatsen. Eftersom avgiften ingår i maxtaxan kommer inte alla 

att påverkas av en högre avgift, om de redan debiteras av övriga avgifts-

belagda insatser inom maxtaxan. 
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Insatsen trygghetslarm avslutas på dödsdagen som för övriga bistånds-

bedömda insatser. För den enskilde innebär detta att insatsen avslutas och 

inte fortsätter som den gör i dag fram tills det att larmet är återlämnat. 

Det individuella tillägget till minimibelopp höjs från 200 kr till 400 kr. En 

höjning av lägsta belopp som den enskilde kan ansöka om tillägg till för-

behållsbeloppet gör att den enskilde begränsas till ett högre belopp. Syftet 

med tillägget är att enskild som har "ett varaktigt behov av ett inte oväsent-

ligt högre belopp" än det som omfattas av minimibeloppet, kan ansöka om 

ett individuellt tillägg till minimibeloppet. Vanligen handlar ansökan om 

avgift för t.ex. god man (800-1000 kr/mån).  

För retroaktiv debitering och återbetalning av avgift ska praxis vara att göra 

individuella bedömningar och efter gällande praxis för preskriptionstid.  

Kostnad för GPS-larm tas ut och ingår i maxtaxan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings riktlinjer för avgifter inom 

nämndens verksamhetsområde tillstyrks. 

 

18 Dnr KS 2019/00214-1.4.2 
Riktlinjer och tillämpningar för avgifter inom Äldrenämndens 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut: 

Äldrenämndens riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde 

tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads avgiftssystem och dess riktlinjer för avgifter inom äldre-

nämndens ansvarsområde styrs av flera olika lagar, rekommendationer och 

förordningar. Riktlinjen gäller för handläggning av avgifter för personer med 

biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen inom äldrenämndens 

ansvarsområde. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid handläggning av 

avgifter och att de enskildas beräkning av avgift behandlas lika så att 

avgiften beräknas på samma sätt oavsett handläggare. I varje enskilt ärende 

görs alltid ett individuellt avgiftsbeslut. Riktlinjerna är vägledande.  

Riktlinjerna har reviderats i nämnden med följande förändringar:  

Kostnad för trygghetslarm tas här efter ut av både make och maka om båda 

är beviljade insatsen. Eftersom avgiften ingår i maxtaxan kommer inte alla 

att påverkas av en högre avgift, om de redan debiteras av övriga avgifts-

belagda insatser inom maxtaxan. 

Insatsen trygghetslarm avslutas på dödsdagen som för övriga bistånds-

bedömda insatser. För den enskilde innebär detta att insatsen avslutas och 

inte fortsätter som den gör i dag fram tills det att larmet är återlämnat. 

Det individuella tillägget till minimibelopp höjs från 200 kr till 400 kr. En 

höjning av lägsta belopp som den enskilde kan ansöka om tillägg till för-
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behållsbeloppet gör att den enskilde begränsas till ett högre belopp. Syftet 

med tillägget är att enskild som har "ett varaktigt behov av ett inte oväsent-

ligt högre belopp" än det som omfattas av minimibeloppet, kan ansöka om 

ett individuellt tillägg till minimibeloppet. Vanligen handlar ansökan om 

avgift för t.ex. god man (800-1000 kr/mån).  

För retroaktiv debitering och återbetalning av avgift ska praxis vara att göra 

individuella bedömningar och efter gällande praxis för preskriptionstid.  

Kostnad för GPS-larm tas ut och ingår i maxtaxan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Äldrenämndens riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde 

tillstyrks. 

 


