VÄSTERÅS STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (57)

2021-10-28

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll §§ 408-433

Sammanträdesdatum

28 oktober 2021

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 08.00-22.35

Tjänstgörande ledamöter Ordförande Anders Teljebäck (S), l:e vice ordförande Djeila Ahundzada (S), 2:e vice
ordförande Marcus Jacobson (M), Carin Lidman (S), Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Jonas
Cronert (S) §§ 408-418, Solveig Nilsson (S), Mikael Sandberg (S), Maria Kesselring (S), Per-Inge Ahlbäck (S),
Marita Öberg Molin (S), Madjid Ibrahim Ibrahim (S), Jenny Setterholm (S), Magnus Johansson (S), Anna Grön (S),
Jakop Yildiz (S), Army Bustos Teljebäck (S), Thomas Karlsson (S), Vicktoria Bagi (V) §§ 419-433, Lars-Erik
Nordin (V), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Ibrahim Onar (KD), Amanda Grönlund (KD), Samuel
Stengård (KD), Anna Nordin (M), Enes Bilalovic (M), Claes Kugelberg (M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lundkvist
(M), Caroline Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen Andersson (M), Tomas
Salzmann (M), Marie Brandstedt (M), Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD), Daniel
Sjölund Jonsson (SD), Emil Thessén (-), Vicki Skure Eriksson (C), Adam Pettersson (C), Karin Westlund (C), Jesper
Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Jenny Boström (L), Bengt-Ålce Nilsson (L), Jacob Axelson (L), Birgitta
Åkerberg (L), Anna Thunell (MP), Markus Lindgren (MP)
Tjänstgörande ersättare Jonas Berglind (S) §§ 419-433, Harri Åman (V), Marie Wiberg (V) §§ 408-418, Håkan
Ampellindh (M), Erik Ödmansson (L), Indi Persson (C), Jens-Ove Johansson (-) §§ 420-433, Stefan Handing (SD),
Tobias Utterstedt (SD), Irene Hagström (M)

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-28
Justeringsdatum
2021-11-08
Anslagsdatum
2021 11-0$
Datum för nedtagande
2021
Förvaringsplats
Stadsledningskontoret
-

-

Underskrift

VÄSTERÅS STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-10-28

Frånvarande ledamöter
Shiar Mala Said (V), Mikael Damsgaard (M), Monica Stolpe Nordin (C), Lars
Nord (-), Alexander Savander (-), Ann-Christine From Utterstedt (SD),
Cassandra Lundgren (M)
Närvarande ersättare
Lena Burström (S), Iréne Englund (S), Sam Fladdad (L), Johan Henriksson (M),
Malin Kauranen (S), Agata Kosik (S), Agneta Luttropp (MP), Mathias Mardani
(S), Alexandra Olsson (S)Terese Pransjö (M)Elisabeth Wäneskog (KD),
Kristoffer Åberg (MP), Anna Östholm (L), Henrik Östman (L)
Övriga närvarande
Claes Danielsson, stadssekreterare
Maria Westberg, stadssekreterare
Lina Dahlström, stadssekreterare

Justerande}

Utdragsbestyrkande

2(57)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§408 Dnr KS 1810569Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets justering
..............................................................................................................................5
§409 Dnr KS 1810725Fastställande av föredragningslista............................................................. 6
§410 Dnr KS 2021/01376-1.1.1
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Håkan Gunstedt
(SD)......................................................................
7
§411 Dnr KS 2021/01424-1.1.1
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Söhr (SD)

................................................................................................................................. 8
§412 Dnr KS 2021/01877-1.1.1
Val av ny ersättare iKommunfullmäktige efter Nadja Axling (SD)......9
§413 Dnr KS 2021/01721-1.1.1
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tony Lundin (S) 10
§414 Dnr KS 2021/01875-1.1.1
Val av ny ledamot i Nämnden för personer med funktionsnedsättning
efter Erica Selander (S)...............................................................................11
§415 Dnr KS 2021/01416-1.1.1
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Adrian Pfeffer (M)....... 12
§416 Dnr KS 2021/01806-1.1.1
Val av ny styrelseledamot i Fibra AB efter Robin Skenhede (M)......13
§417 Dnr KS 2021/01641-1.1.1

Val av ny ledamot i Grundskolenämnden efter Anders Duvkär (L)... 14
§418 Dnr KS 2021/01791-1.1.1

Val av ny ersättare i Grundskolenämnden efter Charlotta Magnergård
(L).................................................................................................................15
§419 Dnr KS 2021/00277-1.4.1

Beslut - Årsplan 2022 med utblick mot 2025........................................ 16
§ 420 Dnr KS 2021/00782-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och tillsyn
enligt miljöbalken...................................................................................... 33
§ 421 Dnr KS 2021/00783-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens offentliga kontroll
inom livsmedelslagstiftningen................................................................. 35
§422 Dnr KS 2021/00784-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen........................................................................................37
§ 423 Dnr KS 2021/00785-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och tillsyn
enligt lagen om tobak och liknande produkter...................................... 39
§424 Dnr KS 2021/00786-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och tillsyn
enligt alkohollagen.................................................................................... 41
§425 Dnr KS 2021/00787-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel..................................42

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

3(57)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

§426 Dnr KS 2021/00788-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt
lagen om sprängämnesprekursorer......................................................44
§ 427 Dnr KS 2021/00789-1.3.2
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa......... 46
§428 Dnr KS 2021/01480-1.3.2
Beslut - Justering av avgift för måltider inom korttidshem LSS.........48
§429 Dnr KS 2021/01017-1.2.2
Beslut - Avgifter för trygghetsskapande teknik i ordinärt och särskilt
boende........................................................................................................ 49
§430 Dnr KS 2021/00762-1.3.2
Beslut - Ändring av felparkeringsavgifter...............................................51
§431 Dnr KS 2021/01180-1.2.1
Beslut - Självkostnad för enskilda vid placering utanför kommunen. 53
§432 Dnr KS 2021/01734-1.3.2
Beslut - Anläggningstaxa vatten och avlopp.......................................... 55
§433 Dnr KS 2021/02000-3.7.4
Motion från (M) om att utreda förutsättningar för Små Modulära
Reaktorer....................................................................................................57

<?,

Utdraesbestyrkande

4(57)

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

§408

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering
Beslut
1. Staffan Jansson (S) och Elisabeth Unell (M) utses att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
2. Protokollet justeras måndagen den 8 november klockan 08:30.
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Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan fastställs med ändringen att punkt 7 utgår.
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Dnr KS 2021/01376-1.1.1

Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Håkan
Gunstedt (SD)
Beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Håkan Gunstedt (SD) har inkommit. Ny ersättare är Nadja Axling (SD).
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Dnr KS 2021/01424-1.1.1

Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Söhr
(SD)
Beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Tomas Söhr (SD) har inkommit. Ny ersättare är Tobias Utterstedt (SD).
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Dnr KS 2021/01877-1.1.1

Val av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Nadja Axling (SD)
Beslut
Nadja Axling (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Nadja Axling (SD) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
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Dnr KS 2021/01721-1.1.1

Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tony Lundin

(S)
Beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter
Tony Lundin (S) har inkommit. Ny ledamot är Thomas Karlsson (S) och ny
ersättare efter Thomas Karlsson (S) är Agata Kosilc (S).
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Dnr KS 2021/01875-1.1.1

Val av ny ledamot i Nämnden för personer med funktions
nedsättning efter Erica Selander (S)
Beslut
Erica Selander (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Nämnden för
personer med funktionsnedsättning.
Ärendebeskrivning
Erica Selander (S) som har valts till ledamot i nämnden för personer med
funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/01416-1.1.1

Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Adrian Pfeffer (M)
Beslut
Kerstin Nilseng (M) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det sam
manträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Adrian Pfeffer (M) som har valts till ledamot i förskolenämnden för mandat
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige
entledigade Adrian Pfeffer (M) på sammanträdet den 2 september 2021.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/01806-1.1.1

Val av ny styrelseledamot i Fibra AB efter Robin Skenhede (M)
Beslut
1. Robin Skenhede (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Fibra AB.
2. Mikael Wild (M) väljs till ny ledamot i Fibra AB till och med den 31
december 2022.
Ärendebeskrivning
Robin Skenhede (M) som har valts till ledamot i Fibra AB i Västerås för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2021/01641-1.1.1

Val av ny ledamot i Grundskolenämnden efter Anders Duvkär (L)
Beslut
Charlotta Magnegård (L) väljs till ny ledamot i nämnden för grundskole
nämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Anders Duvkär (L) som har valts till ledamot i grundskolenämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige
entledigade Anders Duvkär (L) på sammanträdet den 7 oktober 2021.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/01791-1.1.1

Val av ny ersättare i Grundskolenämnden efter Charlotta
Magnergård (L)
Beslut
1. Charlotta Magnergård (L) entledigas från uppdraget som ersättare i
grundskolenämnden.
Ärendebeskrivning
Charlotta Magnergård (L) som har valts till ersättare i grundskolenämnden
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

Justerandes sienatur

Utdragsbestyrkande

15(57)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

§419

Dnr KS 2021/00277-1.4.1

Beslut - Årsplan 2022 med utblick mot 2025
Beslut
1. Den kommunala skattesatsen fastställs för år 2022 till 20,36 procent.
2. Övergripande mål och uppdrag för Västerås stad fastställs enligt
Utveckling Västerås Årsplan 2022.
3. Resultatbudgeten för år 2022 fastställs enligt Utveckling Västerås Årsplan
2022 med ett ekonomiskt resultat på 149,4 mnkr, motsvarande 1,6 procent av
skatteintäkterna.
4. En reserv inrättas för att ta höjd för oförutsedda konsekvenser av
befolkningstillväxten för skola och omsorg. Eventuell fördelning av reserven
beslutas av kommunfullmäktige.
5. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:
a. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
ska vara minst 30 procent.
b. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och
exklusive internbanken ska vara minst 40 procent.
c. Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska
uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
d. Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 000 mnkr.
6. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2022
fastställs enligt följande:
Driftbudget 2022

Belopp, mnkr

Förskolenämnden

1 075,1

Grundslcolenämnden

2 249,9

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

918,1

Skultuna kommundelsnämnd

129,4

Äldrenämnden

1 802,3

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes sisnatur

927,0

Individ- och familjenämnden

923,8

Ö verförmyndamämnden

15,8

Kulturnämnden

201,4

Stadsarkivet

9,6

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

302,7

Utdraasbestvrkande
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Tekniska nämnden

517,9

Byggnadsnämnden

29,2

Miljö-och konsumentnämnden

23,2

Kommunstyrelsen

219,4

Kommunrevisionen

4,9

Valnämnden

6,8

Stadsgemensamma kostnader

160,5

Summa

9517,0

Resultatkrav
Fastighetsnämnden, exploatering

30,0

Fastighetsnämnden, övrigt

0,0

Summa verksamhetens nettokostnad

9 487,0

7. Investeringsbudget för 2022 fastställs till 1 406,2 mnkr.
Investeringsbudget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt
följande:

Justerandes signatur.

Investeringsram 2022

Belopp, mnkr

F astighetsnämnden

714,2

Fastighetsnämnden, externa projekt

39,0

Fastighetsnämnden, Mälarporten

43,0

Kommunstyrelsen

18,0

Förskolenämnden

12,5

Grundslcolenämnden och
Slcultuna lcommundelsnämnd

19,4

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

12,1

Äldrenämnden

4,0

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

2,9

Individ-och familjenämnden

27,1

Kulturnämnden

18,0

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

18,3

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar

35,1

Tekniska nämnden, gatuunderhåll

51,0

Tekniska nämnden, strategiska investeringar

134,9

Summa investering exklusive exploatering

1 149,0

Fastighetsnämnden, exploatering

206,7
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Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv

50,0

Summa exploatering och markförvärv

256,7

Summa investeringar

1 406,2

8. Kulturfondens utdelning 2022 beslutas vara 3 013 000 kr och tillfaller
kulturnämnden.
9. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2022 uppgå till 12 500 mnkr,
för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB.
10. Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till 15 000
mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncemen med kommunen, dess
bolag och kommunalförbund.
11. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultaträk
ningens 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. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska utveck
lingsområden i enlighet, med beskrivning i årsplan 2022. Nämnder och
styrelser samt bolag och kommunalförbund ska bidra i tillämpliga delar.
b. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att uppdatera
riktlinjer för marknadsavtal för elitidrottsföreningar och elitidrottsstipendier.
c. 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.
d. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur de 10 miljoner kronorna
avsedda för att få fram fler detaljplaner har använts under 2021 och återrapportera detta under första kvartalet 2022.
e. Förskolenämnden och Slcultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att
utvärdera hur utfallet blivit av satsningen på utökad vistelsetid för bam till
föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande och återkomma med
rapport under första kvartalet 2022.
f. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 1 juni 2022 införa en sam
ordnad varudistribution. Detta uppdrag ersätter tidigare lagt uppdrag enligt
Årsplan 2021.
g. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna utlokalisering av fler tjänster
till stadsdelar och serviceorter, den totala utlokaliseringen ska under mandat
perioden uppgå till 130 tjänster. Dessutom får samtliga nämnder i uppdrag
att återkomma med lokaloptimeringslösningar inom stadens eget lokal
bestånd.
h. I syfte att öka kunskap sresultaten i Västerås får förskolenämnden, grundslcolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
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ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och förskollärare möjlighet till fler
karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie lönerevision. För detta
avsätts 5 miljoner kronor.
i. I syfte att realisera målen for Västerås kommun i program för ekologisk
hållbarhet uppdras kommunstyrelsen att genomföra ”Västerås klimatlöfte”,
där kommunen ska samordna och inspirera till gemensamma insatser från ett
nätverk av företrädare för näringsliv och civilsamhälle. För detta avsätts 1,5
miljoner kronor.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD) och Emil Thessen (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds (KD) förslag.
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lar-Erik Nordin (V), Victoria
Bagi (V), Marie Wiberg (V) och Harri Åman (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Anna Maria Romlids (V) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till årsplan 2022 med utblick mot 2025.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C) och
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens/majoritetens
förslag, med revidering av beslutspunkt 5 c så att den lyder "Västerås stads
resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska uppgå till 2,5
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag". Dessutom yrkas avslag
på Moderatemas/Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänster
partiets förslag till budget.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) yrkar enligt följande:
1) Fastställa den kommunala skattesatsen för år 2022 till 20,36 %
2) Fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad i enlighet med
Moderatemas och Kristdemokraternas förslag till årsplan 2022.
3) Fastställa resultatbudgeten för år 2022 med ett resultat på 222,8 mnkr.
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4) Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:
• Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
ska uppgå till minst 30 %.
• Västerås stads koncerns upplåning ska inte överstiga 88 000 kronor per
invånare
• Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser exklusive
internbanken ska uppgå till minst 40 %.
• Västerås stads resultat exklusive finansnetto ska uppgå till minst 2,5 % av
skatteintäkterna, exklusive realisationsvinster och exploateringsintäkter.
• Västerås stads upplåning ska inte överstiga 13 000 per invånare
5) Driftbudget och resultatkrav förrespektive nämnd och styrelse för 2022
fastställes enligt följande:
F örskolenämnden

1 056,9

Grundskolenämnden

2202,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

907,8

Skultuna kommundelsnämnd

128,4

Äldrenämnden

1 813,31

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

907,3

Individ- och familj enämnden

899,4

Överförmyndamämnden

15,8

Kulturnämnden

195,9

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

302,1

Tekniska nämnden

513,7

Byggnadsnämnden

39,9

Miljö- och konsumentnämnden

21,3

Kommunstyrelsen

218,4

Kommunrevision

4,9

Valnämnden

6,4

Stadsarkivet

9,5

Stadsgemensamma kostnader

140,2

6) Att Investeringsbudgeten för 2022 fastställs till 1100 mnkr.
Investeringsbudgeten för respektive nämnd fastställs enligt följande:
Grundskola

147

Förskola

102

Gymnasiet

43

Justerandes signatur
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Skultuna

40

Kultur
Idrott

10

Äldre/funktionsnedsatta

22

Individ och familj

7

Övriga fastighet

52

Hamnen

39

Extern hyra

39

Exploatering

257

Mälarporten

23

Summa F astighetsnämnden

781

Tekniska nämnden ordinarie

35

T ekniska nämnden gatuunderhåll

100

Tekniska nämnden strategiskt

87

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

18

Kulturnämnden

12

Övriga nämnder

67

Summa övriga

319

Totalt

1100

7) Kulturfondens utdelning 2022 beslutas vara 3 013 000 och tillfaller
kulturnämnden.
8) Låneram för kommunkoncernen Västerås stadshus AB ska för år 2022
uppgå till maximalt 12 000 mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom
Västerås Stadshus AB.
9) Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till maximalt
13 500 mnkr, i syfte att finansiera hela lcommunkoncemen med kommunen,
dess bolag och kommunalförbund.
10) Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av resultaträk
ningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förut
sättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.
11) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska,
utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2022. Nämnder och
styrelser samt bolag ska bidra i lämpliga delar.
12) Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att uppdatera
riktlinjer för utbetalning av stöd till elitidrotten.
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13) Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på ny resursfördelningsmodell, vars handling bifogas och uppdragen 2021/00017, 2017/02326,
2016/00860 anses hanterade.
Att utöver stadsledningskontorets förslag ge följande uppdrag till
styrelser och nämnder:
1) Ge fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till fler försäljningar
för att undvika att staden lånar till investeringar.
2) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över alla investeringar och ge
förslag på hur de kan minskas, till exempel Mälarporten.
3) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på minskade
investeringarna inom de närmaste tre åren med minst 1,5 miljarder.
4) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka tryggheten i
Västerås med fler ordningsvakter, trygga stråk med kameraövervakning mm.
5) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med verksamma i city ta
fram trygghetsskapande åtgärder som gör att flera vill besöka centrum.
6) Ge fastighetsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag
på lämpliga platser för kameraövervakning som ökar tryggheten och minskar
skadegörelsen.
7) Ge kommunstyrelsen tillsammans med fastighetsnämnden i uppdrag att
samordna verksamhet i stadshuset, till exempel näringslivsverksamheten,
överförmyndaren och miljö- och konsumentnämnden där verksamhet också
bör vara i närheten av kontaktcenter.
8) Ge äldrenämnden i uppdrag att ansöka om statliga medel för en satsning
på att vidareutbilda anställda i svenska språket.
9) Ge äldrenämnden i uppdrag att ta fram en äldrepeng för särskilda boenden, genom att införa LOVen.
10) Ge sko Inämnderna i uppdrag att samordna utbyggnaden av förskolor och
skolor för att bygga rätt storlek och för den långsiktiga efterfrågan.
11) Ge förskolenämnden och grundskolenämnden i uppdrag att erbjuda
alternativa utförare att drifta och bygga nya förskolor och skolor.
12) Ge Bostad AB Mimer i uppdrag att förstärka sin soliditet och öka för
säljningen. Mimer ska maximalt äga 30 % av hyresrätterna i Västerås.
13) Ge nämnden för idrott, fritid och förebyggande i uppdrag att tillsammans
med de pedagogiska nämnderna återkomma med trygghetsskapande åtgärder
som kan finansieras inom ramen för kommunstyrelsens trygghetssatsning.
14) Ge individ och familjenämnden tillsammans med utbildning- och arbets
marknadsnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för att minska långtids
arbetslösheten och beroendet av försörjningsstöd.
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15) Ge individ och familj enämnden tillsammans med utbildning- och arbets
marknadsnämnden i uppdrag att se till att det genomfors ett kunskapstest
efter avslutad samhällsorientering.
16) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag där tillsyns avgifter
och andra avgifter för foretag ska kunna betalas i efterhand utifrån genom
förd tillsyn (så kallade Rättviksmodellen).
17) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över nämndstrukturen för arbets
marknadsåtgärder och försörjningsstöd för att samordna i gemensam nämnd
inför nästa mandatperiod.
18) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att minska antalet styrdokument i
Västerås stad.
19) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny resultathanteringsmodell utifrån den nya resursfördelningsmodellen.
20) Ge uppdrag till kulturnämnden och pedagogiska nämnderna att under
söka möjligheten till samordning mellan skolbibliotek och stadsdelsbibliotek.
21) Ge fastighetsnämnden och nämnden för idrott, fritid och förebyggande i
uppdrag att sälja Fredriksbergsbadet och till Bostad AB Mimer att köpa
badet.
22) Ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lämpliga platser vid mål
punkter för parkering av hyrda elsparkcyklar.
Gällande kommunstyrelsens/majoritetens förslag på uppdrag yrkas bifall på
uppdrag a-b samt avslag på uppdrag c-i.
Gällande Sverigedemokraternas förslag på uppdrag yrkas bifall på uppdrag 5
och 23 samt avslag på uppdrag 1-4, 6-22 och 24-51.
Gällande Vänsterpartiets förslag på uppdrag yrkas bifall på uppdrag 28 samt
avslag på uppdrag 1-27 och 29-50.

Erik Johansson (SD) yrkar enligt följande:
Fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad enligt Sverige
demokraternas årsplan 2022.
• Att fastställa den kommunala skattesatsen till 20,36 procent för år 2022.
• Att fastställa resultatbudgeten för år 2022 med ett resultat på 304,6 mnkr,
motsvarande 2,5 procent av skatteintäkterna.
Att godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:
• Stadens soliditet ska uppgå till minst 40 procent, inklusive samtliga
pensionsförpliktelser och exklusive internbanken.
• Västerås stads koncerns soliditet ska uppgå till minst 30 procent, inklusive
samtliga pensionsförpliktelser.

Justerandes signatur

Utdraesbestvrkande

23 (57)

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

• Stadens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna,
exklusive realisationsvinster och exploateringsintäkter.
• Stadens upplåning för Västerås stads verksamheter ska inte överstiga 1
miljard kronor under 2022 till 2025.
• Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2022 uppgå till 12 000 mnkr,
för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB.
• Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till 15 000 mnkr,
i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess bolag och
kommunalförbund.
• Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av resultaträkning
ens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förutsättning
att det inte påverkar budgeterat resultat för året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att:
1. samordna stadens strategiska utvecklingsområden i enlighet med beskriv
ning i Sverigedemokraternas årsplan 2022. Nämnder och styrelser ska bidra i
tillämpliga delar.
2. i samverkan med nämnderna genomföra effektiviseringar för att klara en
hållbar ekonomi för staden. Med fokus på verksamhetsutveckling, effektiv
are inköp och stödprocesser, lokaleffelctiviseringar och digitaliserade språng,
som varit lärdomar under Coronapandemin, ska kostnaderna i staden minska
i enlighet med nämndernas ramar.
3. Nämnder och kommunstyrelsen får i uppdrag att se över lokaleffektivitet
en och samordningsmöjligheter kopplat till stadens investeringsplan. Syftet
är att säkerställa det långsiktiga ekonomiska utrymmet för verksamheten.
4. Nämnder och kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera stadens Tolkpolicy, med utgångspunkt att sänka kostnaden för staden på ett rättssäkert
sätt.
5. Genomföra en undersökning om det förekommer tystnadskultur inom
verksamheterna.
6.1 samband med nämnderna beakta riskbedömningar, konsekvensbeskriv
ningar och därmed föreslå kommunfullmäktige resurssätta ett långsiktigt
fastighetsunderhåll som strategisk åtgärd för att säkerställa fastigheternas
funktionalitet och livslängd.
7. Deklarera för länsstyrelse och regering att Västerås saknar goda förut
sättningar att integrera nyanlända.
Förskolenämnden får i uppdrag:
8. Att avveckla modersmålsundervisningen för förskolebarn, med undantag
för nationella minoriteter och finska.
9. Att främja och stötta pedagogisk omsorg.
10. Att tillgodose behovet av barnomsorg alla tider på dygnet.
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11. Att endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg enligt
lagstadgade krav.
12. Att ta fram en modell som innebär att anställda inom förskola kompen
seras för lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom.
13. Att följa boverkets rekommendationer för yta per barn vid ny
etableringar.
14. Att fordra för att varje pedagog ska vara certifierad i svenska språket
nivå C1, vilket ska vara ett krav vid nyanställningar.
15. Att fordra att majoriteten av personalen på varje avdelning i förskolorna
ska vara utbildade pedagoger.
Grundslcolenämnden får i uppdrag:
16. Att införa jourklasser för elever som behöver avskiljas från ordinarie
skolverksamhet.
17. Att säkerställa goda språkkunskaper i svenska hos personal i skol
verksamhet inklusive vikarieförmedling.
18. Att samverka med fritidsgård och klubb för att utöka möjligheter till
studier och läxhjälp på fritiden.
19. Att implementera Hörbymodellen beträffande hemspråksundervisning.
20. Att aktivt verka för att skolan ska vara fri från trakasserier, våld och
droger.
21. Att verka för gemensamma ordningsregler i våra skolor.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att:
22. Att säkerställa god kvalité inom SFI.
23. Anordna examination för Samhällsorientering.
Äldrenämnden får i uppdrag att
24. Avveckla ofrivilliga delade turer
25. Säkerställa att kravet på goda språkkunskaper uppfylls.
26. Verka för trygghetsboenden i närheten av särskilda boenden.
27. Subventionera hela avgiften för de som brukar tekniska trygghetslösningar.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att:
28. Subventionera bussresor till och från Daglig verksamhet.
29. Utreda vad målgruppen upplever som otryggt.
30. Verka för en meningsfull fritid och inkludering i samverkan med stadens
förvaltningar.
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Individ och familjenämnden får i uppdrag:
31. Att kontinuerligt följa upp kvalitén på upphandlade HVB-hem.
32. Att öka kontroll och uppföljning av socialt bistånd. 19
33. Att koppla försörjningsstödet till heltidsalctivering.
34. Att införa en nollvision för felaktiga utbetalningar och missbruk av
bidrag.
35. Att revidera riktlinjer för sociala bostäder med mål att sänka kostnaden.
Nämnden för Idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag:
36. Att förstärka familjerådgivningen och korta väntetiden.
37. Att arbeta för att fritidsgård och klubb blir platser som uppmuntrar till
studier.
38. Att utreda förutsättningar för utbyggnad av nya Lögarängsbadet.
Tekniska nämnden får i uppdrag:
39. Att säkerställa fullgod vägunderhållning.
40. Att prioritera trygghetsåtgärder så som belysning och röjning.
41. Att vidta åtgärder för en trafilcsäker utemiljö utan felplacerade elsparkcyklar.
Kulturnämnden får i uppdrag:
42. Att arbeta för att kulturarvet ska få en framträdande roll i den offentliga
konsten.
43. Att kontinuerligt följa upp verksamheterna som får kommunala bidrag.
44. Att trygghets- och tillgänglighetsperspelctiv ska genomsyra all samhälls
byggnad.
45. Att eftersträva varierade boendeformer och småskalighet vid planeringen
av nya bostadsområden.
46. Att sätta in åtgärder för att minska skadegörelse på kommunens
egendom.
Miljö och konsumentnämnden får i uppdrag att:
47. Att införa en debiteringsmodell avseende inspektioner som är proaktiv
när det gäller att öka egen intresset att hålla en hög nivå i verksamheter som
är föremål för inspektion.
48. Att öka fokuseringen på att inspektera verksamheter där det visat sig att
behovet är större och samtidigt minska fokuseringen där behovet är mindre.
49. Att införa ett system som underlättar för konsumenter att göra bra och
hållbara val när det gäller verksamheter som ligger inom nämndens tillsynsområde.
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50. Att verka för en ökad digitaliseringsgrad inom staden och på så sätt
minska belastningen på de gemensamma resurserna.
Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att:
51. Att arbeta efter Sverigedemokraternas årsplan 2022 i tillämpliga delar.
Gällande kommunstyrelsens/majoritetens förslag på uppdrag yrkas bifall på
uppdrag b och d samt avslag på uppdrag a, c och e-i.
Gällande Moderaternas/Kristdemokraternas förslag på uppdrag yrkas bifall
på uppdrag 1-8 och 13-19 samt avslag på uppdrag 9-12 och 20-22.
Gällande Vänsterpartiets förslag på uppdrag yrkas bifall på uppdrag 10-11,
14 och 19-20 samt avslag på uppdrag 1-9, 12-13, 15-18 och 21-49.

Anna Maria Romlid (V) yrkar enligt följande:
Att den kommunala skattesatsen fastställs till 20,71 procent för år 2022.
Att nämndernas budgetramar fastställs enligt följande:
Förslcolenämnden

1 081,1

Grundskolenämnden

2 253,9

Utbildnings- o arbetsmarknad

939,9

Skultuna kommundelsnämnd

131,8

Äldrenämnden

1 802,4

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

927,7

Individ- och familjenämnden

950,8

Överförmyndarnämnden

16

Kulturnämnden

209,8

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

317,3

Tekniska nämnden

526,9

Byggnadsnämnden

30,7

Miljö- och konsumentnämnden

24,7

Kommunstyrelsen

223,3

Kommunrevision

6,2

Valnämnden

8,6

Stadsarkivet

9,5

F astighetsnämnden
Fastighetsnämnden övrigt

0,0

Fastighetsnämnden, exploatering

-30,0
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Delsumma

-30,0

Stadsgemensamma kostnader

200,2

Verksamhetens nettokostnad

9 630,7

Att övriga nämnders och styrelsers budgetramar fastställs enligt följande:
Skultuna kommundelsnämnd

131,8

Ö verförmyndarnämnden

16,0

Miljö- och konsumentnämnden

24,7

Västerås stads revisorer

6,2

Valnämnden

8,6

Stadsgemensamma kostnader

200,2

Att nämndernas investeringsbudget fastställs enligt följande:

Justerandes signatur

Fastighetsnämnden

753,2

Fastighetsnämnden, proj ekt Mälarporten

43,0

Kommunstyrelsen

18,0

Försko lenämnden

12,5

Grundslcolenämnden

18,4

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

12,1

Skultuna kommundelsnämnd

1,0

Äldrenämnden

4,0

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

2,9

Individ-och familj enämnden

27,1

Kulturnämnden

18,0

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

18,3

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar

35,1

Tekniska nämnden, gatuunderhållsinvesteringar

51,0

Tekniska nämnden, strategiska investeringar

134,9

Miljö-och konsumentnämnden

0,0

Summa investering exkl. exploatering

1 149,5

Fastighetsnämnden, exploatering

206,7

Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv

50,0

Summa exploatering och markförvärv

256,7

' SUMMA INVESTERINGAR

1 406,2

Utdragsbestyrkande

28 (57)

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

Att följande uppdrag ges:
1. Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett kompetens lyft “Förskolelyftet”, i syfte att all personal får erbjudandet att läsa in antingen barn
skötare- eller förskollärarkompetens under arbetstid.
2. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett nytt
resursfördelningssystem baserat på klasspeng istället för elevpeng som ska
ligga till grund till planeringsförutsättningarna för årsplan 2023.
3. Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i
uppdrag att erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri
utdelning av mens skydd.
4. Grundskolenämnden och Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen ta fram en arbetstids
förkortning enligt modellen 80-90-100 som erbjuds till pedagoger som har
fyllt 61 år inom grundskolan och gymnasieskolan.
5. Grundskolenämnden och Förskolenämnden får i uppdrag att tillsätta en
utredning i syfte att höja den sociala viktningen i resursfördelningssystemet.
6. Berörda nämnder får i uppdrag att erbjuda en sommarlovsjobbsatsning för
ungdomar i årskurs 7.
7. Grundskolenämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i
uppdrag att höja kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism generellt
och hur man förebygger den specifikt.
8. Grundskolenämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i
uppdrag att kartlägga den rasism som förekommer på skolorna, genom att
särredovisa de kränkningar och den mobbning som går att härleda till rasism.
9. Äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att avskaffa LOV:en i
hemtjänsten i Västerås stad.
10. Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning får i
uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial om jämställdhet och våld riktat
till personalen.
11. Äldrenämnden får i uppdrag att se över ersättningarna i hemtjänsten i
syfte att få mer likvärdiga villkor att bedriva hemtjänst i tätort som på
landsbygd.
12. Äldrenämnden får i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflek
tion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden.
13. Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning får i
uppdrag säkerställa tillgång till arbetsskor för all personal.
14. Berörda nämnder får i uppdrag att i samverkan med Region Västmanland
ta fram en handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga.
15. Individ och familjenämnden får i uppdrag att riva upp beslutet om LOV
på hem för vård och boende för unga.
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16. Individ och familjenämnden får i uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen att göra en översyn av lönestrukturen för medarbetare
inom socialtjänsten.
17. Individ och familj enämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att
erbjuda social hemtjänst till familjer i behov av extra stöd.
18. Individ och familj enämnden får tillsammans med berörda aktörer i
uppdrag att ta fram en tydlig plan för alla som har utsatts för våld ska få
hjälp till ett tryggt boende.
19. Individ och familj enämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att
skapa ett boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik.
20. Berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
21. Individ och familj enämnden får i uppdrag att göra en konsekvensanalys
av det besparingsprogram som nämnden har genomgått utifrån beslut som
rör missbruk. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under

2022.
22. Berörda nämnder får i uppdrag att möjliggöra för en central graffitivägg.
23. Berörda nämnder får i uppdrag att verka för fler musikscener och rep
lokaler i kommunen.
24. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett
ateljéstöd till konstnärer, i syfte att göra konsten mer synlig och närvarande i
Västerås.
25. Kulturnämnden får i uppdrag att ansöka om att bli fristad för kultur
arbetare, med start år 2022.
26. Berörda nämnder får i uppdrag att se över möjligheten att bygga en
Roller Derby-bana.
27. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att utreda
möjligheten att bygga ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand och
att stadens medborgare får möjlighet att vara med och utforma rekreations
området som kallbadhuset skulle utgöra.
28. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att arbeta med
informationsinsatser till vuxna och unga om deras rättigheter till olika sorters
stöd samt skyldigheter de har om de uppräcker att deras egna barn eller
andra bar riskerar att hamna i eller är i kriminalitet.
29. Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda ett dialogprojekt tillsammans
med invånarna i kommundelarna för att se hur övergivna tennis- och basketplaner ska användas framöver.
30. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med de pedagogiska
nämnderna se över ytor för spontanidrott och andra grönytor i anslutning till
skolor och förskolor i syfte att göra dem funktionsdugliga och lättillgängliga.
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31. Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en centralt belägen
cykelservicestation.
32. Tekniska nämnden får i uppdrag tillsamman med Regionen och kollek
tivtrafikmyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag för förutsättningar att
införa Wien-modellen i Västerås tappning, vilket innebär att erbjuda Väster
åsarna ett årskort i kollektivtrafiken som endast kostar tio kronor om dagen.
33. Berörda nämnder får i uppdrag att utreda vilka hinder som idag finns för
att en byggemenskap ska kunna bygga ett bostadshus, samt ta fram förslag
för att underlätta etableringen av byggemenskaper i Västerås.
34. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att
permanenta sommaren 2018 års vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget,
Lögarängsbadet och korsningen mellan Hantverksgatan och Vasagatan.
35. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser att
sätta upp vattenposter på, exempelvis i närheten av stora lekplatser men
också i våra stadsdelscentrum och i serviceorterna.
36. Berörda nämnder får i uppdrag att jobba strategiskt med feministisk
stadsplanering genom att utvärdera tidigare arbeten och studier i syfte att ta
fram en modell för feministisk stadsplanering med en checklista med tydliga
jämställdhetsmål.
37. Berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning
av nya torg, platser, gator och områden.
38. Berörda nämnder får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och plan
för att successivt byta ut stadens papperskorgar till nya som möjliggör käll
sortering.
39. Fastighetsnämnden i samråd berörda nämnder får i uppdrag att ta fram
och installera en
låsfunktion för akuta situationer på samtliga kommunala skolor och för
skolor i Västerås
40. Berörda nämnder får i uppdrag att på lämpliga platser ska anlägga ätbara
parker eller ätbara inslag där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt,
bär och grönsaker.
41. Berörda nämnder får i uppdrag att installera solpaneler på redan byggda
fastigheter där det är tekniskt och ekonomiskt lämpligt.
42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att under mandat
perioden höja alla kommunanställdas minimilön till 22 000 kronor i
månaden.
43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen ta fram en plan för att ta bort anställningsformen allmän visstid i
kommunen.
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44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för Västerås stad
där krav på kollektivavtal ställs när Västerås stad bokar in sig på konferens
anläggningar, hotell eller restauranger.
45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera stadens samarbete i
ECCAR och vara en av garanterna till att arbetet fortsätter utvecklas.
46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera arbetet med industriell
symbios.
47. Kommunfullmäktige avsätter 1 mnkr från den sociala resursfonden för
att tillsätta en kartläggning av fattigdom i Västerås, samt vara projektledare i
projekt som syftar till att minska fattigdomen i Västerås.
48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att erkänna/arbeta utifrån att vi befinner
oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5gradersmålet uppnås.
49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska Västerås stads köttkonsum
tionen med 25 procent till 2025, samt att kommunens politiska organisation
föregår med gott exempel och helt ställer om till vegetarisk norm vid
beställning av fika och mat i samband med sammanträden eller konferenser.
50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en öronmärkt antirasistisk
miljon under kommunstyrelsen varje år som förvaltningar och verksamheter
kan söka pengar från för att arbeta med antirasism.
Gällande kommunstyrelsens/majoritetens förslag på uppdrag yrkas bifall på
uppdrag a-f och i samt avslag på uppdrag g-h.
Gällande Moderaternas/Kristdemokraternas förslag på uppdrag yrkas bifall
på uppdrag 2, 5, 14 och 22, föranleder ingen ytterligare åtgärd på uppdrag 78, 10 och 13 samt avslag på uppdrag 1, 3-4, 6, 9, 11-12 och 15-21.
Gällande Sverigedemokraternas förslag på uppdrag yrkas avslag på samtliga
uppdrag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, dels bifall till
kommunstyrelsens/majoritetens förslag från Staffan Jansson (S), Jesper
Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C) och Anna Thunell (MP), dels bifall
till Moderaternas/Kristdemokraternas förslag från Elisabeth Unell (M) och
Amanda Agestav (KD), dels bifall till Sverigedemokraternas förslag från
Emil Johansson (S), dels bifall till Vänsterpartiets förslag från Anna Maria
Romlid (V). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de fyra för
slagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens/majoritetens förslag.
Kopia till
Samtliga nämnder
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§ 420

Dnr KS 2021/00782-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och
tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för en
nationell taxemodell inom miljöbalkens område med principen att tillsynsbehovet för en bransch ska spegla tillsynsobjektets årliga avgift. Taxemodellen är utformad att vara enklare att förstå och tillämpa, vilket även gör
det lättare att jämföra och likrikta taxor mellan olika kommuner eller mellan
kommuner och länsstyrelser.
Miljö- och konsumentnämnden har därför föreslagit att justera taxorna enligt
SKR:s modell, vilket får följden att förändringar omfattar verksamheter med
fasta årliga avgifter. Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning,
föreslås ändras från dagens 980 kronor till 1 180 kronor för en handläggning
som utförs inom myndighetsområdet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommun
styrelsen förslag.
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Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det firms två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§421

Dnr KS 2021/00783-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Beslut
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas att gälla från
och med den 1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden föreslår en mindre ökning av timtaxan för
livsmedelskontroll och samtidigt ett slopande av separata avgifter för vissa
uppdrag. Att enbart grunda taxorna på timkostnader gör taxan enklare att
förstå för företagen.
Timtaxan föreslås ändras till 1 280 kronor från den nuvarande 1 220 kronor,
som gäller från 2017. Anledningen till att taxan ändå inte föreslås höjas
ytterligare beror på de stora förändringar som väntar inom avgiftssystemet
för livsmedelskontroll när de svenska lagarna ska anpassas till EU:s nya
kontrollförordning.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en beräkning av
handläggningskostnad per timme och med den som underlag skulle en
timkostnad hamna på 1 550 kronor.
Stadsledningskontoret föreslår att miljö- och konsumentnämndens förslag på
taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas att gälla från
och med den 1 januari 2022.
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Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommunstyrel
sen förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomfors. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§422

Dnr KS 2021/00784-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet
enligt strålskyddslagen
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas att gälla från och med den
1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden föreslår en anpassning av taxan för verksam
het enligt strålskyddslagen enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
nya taxemodell med fokus på hur behovsutredning, tillsynsplanering och
tillsynsfmansiering hör ihop.
Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom
myndighetsområdet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas att gälla från och med den
1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Slcure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommun
styrelsen förslag.
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Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§ 423

Dnr KS 2021/00785-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
Beslut
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden föreslår en utökning av tidsåtgången i taxan
för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter med en timme.
Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom
myndighetsområdet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Slcure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§ 424

Dnr KS 2021/00786-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och
tillsyn enligt alkohollagen
Beslut
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen antas att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden föreslår en ändring av avgiftsnivåerna för
tillsyn som innebär att samtliga verksamheter får en lägre avgift.
Nämnden föreslår även en ökning av avgiften för ändring av personer med
betydande inflytande i företagets verksamhet.
Stadsledningslcontoret föreslår att miljö- och konsumentnämndens förslag på
taxor för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen antas att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Slcure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Amanda
Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§ 425

Dnr KS 2021/00787-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom
myndighetsområdet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.

Justerandes signatur^
V

Utdragsbestyrkande

42 (57)

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommun fu 1 lmälct i ge godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§426

Dnr KS 2021/00788-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Beslut
Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas att gälla
från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom
myndighetsområdet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas att gälla
från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Slcure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommunstyrel
sen förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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§427

Dnr KS 2021/00789-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa
Beslut
Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom
myndighetsområdet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Slcure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommunstyrel
sen förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att taxorna för miljöoch konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 2022. För eventuellt
kommande uppräkningar krävs nytt kommunfullmäktigebeslut.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (KD) förslag.

Justerandes signatur
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Erik Johansson (SD). Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkämier före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden

Utdragsbestvrkande
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§428

Dnr KS 2021/01480-1.3.2

Beslut - Justering av avgift för måltider inom korttidshem LSS
Beslut
1. Avgift för måltider inom korttidsvistelse justeras enligt Konsumentverkets
rekommendation för matkostnader utifrån ålder och antal måltider per dygn.
2. En årlig prisjustering införs som följer Konsumentverkets kostnader för
inköp av livsmedel.
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Alla insatser inom LSS är avgiftsfria. Om måltid inte tolkas som del av
insatsen får kommunen ta ut en avgift, se Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funlctionshindrade. För måltider inom kortidsvistelse får
avgifter tas ut. Denna avgift har inte justerats på 15 år och har varit för
trubbig, då den inte tar hänsyn till att kostnaden för mat varierar beroende på
ålder, mer än en uppdelning för personer över eller under 16 år. En genom
lysning visar att kostnaderna inte täcks av avgiften på en del korttidsboenden, vilket är ytterligare en orsak till att en justering behöver göras.
Genom att följa Konsumentverkets kostnader för livsmedel per ålderskate
gori kommer avgifterna bättre spegla verkliga kostnader, vilket är avsikten.
Stadsledningslcontoret föreslår att nämnden för personer med funktionsnedsättnings förslag på taxekonstruktion bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Avgift för måltider inom korttidsvistelse justeras enligt Konsumentverkets
rekommendation för matkostnader utifrån ålder och antal måltider per dygn.
2. En årlig prisjustering införs som följer Konsumentverkets kostnader för
inköp av livsmedel.
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Amanda
Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Kopia till
Nämnden för personer mer funktionsnedsättning

Justerandes signatur.
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§429

Dnr KS 2021/01017-1.2.2

Beslut - Avgifter för trygghetsskapande teknik i ordinärt och
särskilt boende
Beslut
1. Den nya biståndsinsatsen trygghetsskapande teknik införs inom äldre
nämndens ansvarsområde.
2. Taxan för trygghetsskapande teknik fastslås till 208 kronor per månad för
den första trygghetsskapande åtgärden i 2021 års prisläge. Tillkommande
teknikinsatser eller -funktioner är därefter avgiftsfria.
3. Äldrenämnden får årligen justera avgiften motsvarande prisbasbeloppet.
4. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
Trygghetsskapande teknik i äldreomsorgen utvecklas och byggs ut. För att
inte avgiftsbelägga varje ny teknisk lösning föreslår äldrenämnden att en
enhetlig taxa för trygghetsskapande teknik införs och läggs till i riktlinjen för
biståndsbedömning inom nämndens ansvarsområde.
Stadsledningskontoret föreslår att äldrenämndens förslag på taxekonstruktion
bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Den nya biståndsinsatsen trygghetsskapande teknik införs inom äldre
nämndens ansvarsområde.
2. Taxan för trygghetsskapande teknik fastslås till 208 kronor per månad för
den första trygghetsskapande åtgärden i 2021 års prisläge. Tillkommande
teknikinsatser eller -funktioner är därefter avgiftsfria.
3. Äldrenämnden får årligen justera avgiften motsvarande prisbasbeloppet.
4. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M) och Amanda
Grönlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

49 (57)

VÄSTERÅS STAD

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-28

Erik Johansson (SD) yrkar att ingen avgift ska tas ut för trygghetsskapande
teknik i ordinärt och särskilt boende.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till kom
munstyrelsens förslag från Jesper Brandberg (L) med flera, dels bifall till
eget förslag från Erik Johansson (SD). Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige god
känner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kopia till
Äldrenämnden
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§ 430

Dnr KS 2021/00762-1.3.2

Beslut - Ändring av felparkeringsavgifter
Beslut
Felparkeringsavgifterna fastställs att gälla från 1 november 2021 enligt
följande:
Trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon (nivå 3): 1 100 kr
Trafilcstörande/hindrande uppställning av fordon (nivå 2): 800 kr
Mindre trafikstörande uppställning av fordon (nivå 1): 450 kr
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M),
Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Claes Kugelberg (M), Enes
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Håkan Ampellindh (M), Marcus Jacobson
(M), Irene Hagström (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M),
Marie Brandstedt (M), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD), Emil Thessen (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grönlunds
(KD) förslag.
Erik Johansson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Jan
Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Stefan Handing (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
I arbetet med att få en ordnad trafik- och parlceringssituation är uttag av
felparkeringsavgifter en viktig del. Trafiksäkerhet och tillgänglighet är
prioriterat.
En ändring av vissa felparkeringsavgifter föreslås träda i kraft den 1
november 2021. Ändringen innebär att felparkering som är trafikfarlig/
hindrande höjs från 1 000 kronor till 1 100 kronor, och att felparkering som
är trafilcstörande/hindrande höjs från 700 kronor till 800 kronor. Mindre
förseelser förändras från 400 kronor till 450 kronor.
Stadsledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag till ändring av
felparkeringsavgifter bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Felparkeringsavgifterna fastställs att gälla från 1 november 2021 enligt
följande:
Trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon (nivå 3): 1 100 kr
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Trafilcstörande/hindrande uppställning av fordon (nivå 2): 800 kr
Mindre trafikstörande uppställning av fordon (nivå 1): 450 kr
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommunstyrel
sens förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (BCD) yrkar att felparlceringsavgiftema ska vara:
- Trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon: 1200 kr.
- Trafilcstörande/hindrande uppställning av fordon: 800 kr.
- Mindre trafikstörande uppställning av fordon: 400 kr.
Det vill säga en mindre avgift på mindre förseelser och en högre vid allvar
ligare förseelser.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda
Grönlunds (BCD) förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrel
sens förslag till vilket Staffan Jansson (S) med flera yrkat bifall, dels förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (BCD), till vilket Erik
Johansson (SD) yrkat bifall. Ordföranden föreslår en propositionsordning där
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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§431

Dnr KS 2021/01180-1.2.1

Beslut - Självkostnad för enskilda vid placering utanför
kommunen
Beslut
1. Självkostnadsavgift tas ut av enskilda för de som har sitt beslut om bostad
med särskild service utanför kommunen.
2. En skälig kostnad för matkostnader tas ut enligt konsumentverkets beräk
ning för livsmedel.
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska alla medborgare i en kommun behandlas lika. Det
medför att enskilda som har en insats utanför kommunen ska bidra till skäl
iga omkostnader för sitt uppehälle i form av bostad och livsmedel. Enskilda
som har sin insats verkställd inom nämndens verksamheter står för egna
omkostnader avseende bostad, livsmedel samt övriga omkostnader.
De personer som får insatsen bostad med särskild service verkställd externt
på en plats utanför kommunen, har hittills inte betalat för sin bostad eller för
livsmedel och andra förbrukningsvaror då avtalet tecknats mellan den exter
na vårdgivaren och kommunen. En förändring behöver ske så att likabehand
lingsprincipen uppfylls. En självkostnad föreslås därför införas även för
placeringar i bostad med särskild service utanför kommunen.
På samma sätt som för de som har en bostad med särskild service inom
kommunen, görs en avgiftsberäkning för att den enskilde ska ha kvar medel
för sin livsföring i övrigt. Avgiftsberäkningen för att räkna fram avgiftsutrymmet sker enligt 8 kap 7 § socialtjänstlagen.
Om en person får måltider i bostad med särskild service är det kostnader för
livsmedel som den enskilde ska bekosta. Kostnaden utgår från livsmedel
verkets rekommendationer.
Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till avgiftsberäkning från nämnd
en för personer med funktionsnedsättning bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Självkostnadsavgift tas ut av enskilda för de som har sitt beslut om bostad
med särskild service utanför kommunen.
2. En skälig kostnad för matkostnader tas ut enligt konsumentverkets
beräkning för livsmedel.
3. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022.

Utdraesbestyrkande
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Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Amanda
Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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§432

Dnr KS 2021/01734-1.3.2

Beslut - Anläggningstaxa vatten och avlopp
Beslut
1. En konstruktion för anläggningstaxa införs i enlighet med rapporten
”Förslag till ny anläggningstaxa - konstruktion och prisnivå”.
2. Taxekonstruktionen gäller från och med den 1 april 2022.
Ärendebeskrivning
Avgifter för kommunalt vatten och avlopp (VA) ska täcka de kostnader som
är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för att
ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Nuvarande taxekonstruktion tar inte hänsyn till bebyggelsestruktur vilket medför att anläggningsavgifter för framför allt flerbostadshus inte speglar den faktiska
kostnaden för anslutning till VA-anläggningen.
VA-utbyggnaden bör självfinansieras (täckningsgrad 100 %) och kostnad
erna bör också fördelas skäligt och rättvist. Den nuvarande taxekonstruk
tionen innebär att vissa fastighetstyper subventionerar andra avseende
anläggningsavgiften. Den befintliga taxan omfattar inte heller nytta som en
parameter. Det gör att taxan inte uppfyller lagens intentioner om skälig och
rättvis fördelning. Nuvarande taxekonstrulction är svår att förstå och lämnar
utrymme för oklarheter och tolkningar.
Syftet med framtagandet av en ny konstruktion för anläggningstaxa är att
införa en taxa vars konstruktion innebär att kostnaden fördelas enligt vad
som är skäligt och rättvist utifrån fastigheternas nytta av VA-tjänstema.
Taxans konstruktion ska vara enkel att förstå och kommunicera.
Stadsledningslcontorets bedömning är att Mälarenergi AB:s förslag till taxekonstruktion och ny anläggningstaxa för VA bör bifallas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. En konstruktion för anläggningstaxa införs i enlighet med rapporten
”Förslag till ny anläggningstaxa - konstruktion och prisnivå”.
2. Taxekonstruktionen gäller från och med den 1 april 2022.
Yrkanden
Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Slcure Eriksson (C), Markus
Lindgren (MP), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Amanda
Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Dnr KS 2021/02000-3.7.4

Motion från (M) om att utreda förutsättningar för Små Modulära
Reaktorer
Beslut
1. Motionen får ställas.
2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M), Stefan Lindh (M), Anna Nordin (M) och Marcus
Jacobson (M) anmäler en motion om utredning av förutsättningarna för små
modulära reaktorer.
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