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Teknik och fastighetsnämnden

Tjänsteutlåtande - Äskande av medel från kommunstyrelsen Åtgärder för näringslivet gällande markupplåtelser för
uteserveringar, försäljning utanför butik samt torghandel
Förslag till beslut
Ärendet om äskande från tekniska nämnden om medel för åtgärder kopplade
till näringslivet gällande markupplåtelser för uteserveringar, försäljning
utanför butik samt torghandel återförs till tekniska nämnden för hantering.
Intäktsminskningen ska rapporteras i den månatliga Corona-rapporten.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har beslutat att markupplåtelser för uteserveringar,
försäljning utanför butik samt att torghandel ska vara avgiftsbefriade under
2021 till följd av Coronapandemin. Detta medför ekonomiska konsekvenser
om 2,25 mnkr för nämnden som de inte anser ryms inom tilldelad
budgetram. Därför äskar nu nämnden ytterligare medel från
kommunstyrelsens planeringsreserv.
Stadsledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen inte bör ersätta
tekniska nämnden för dessa ekonomiska konsekvenser utan att tekniska
nämnden måste finansiera detta inom befintlig ram.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Äskandet från tekniska nämnden om medel för åtgärder för näringslivet
gällande markupplåtelser för uteserveringar, försäljning utanför butik samt
torghandel återförs till tekniska nämnden för hantering.
Beslutsmotivering
Tekniska nämnden hänvisar till tidigare beslutat nämndinitiativ där det
bestäms att Västerås stad ska ha avgiftsbefrielse för markupplåtelse även
2021. Denna avgiftsbefrielse ska rikta sig mot uteserveringar, torghandel
samt försäljning på gata. Allt för att stödja näringslivet under Corona
pandemin.
Tekniska nämnden ansvarar för dessa områden och gör bedömningen om det
är ekonomiskt försvarbart att inte ta ut avgifter för dessa delar.
Ekonomiska effekter ska särredovisas som Corona relaterade och tas upp i
de kommande ekonomiska rapporteringarna.
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Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.
Hållbar utveckling
Perspektivet är ej relevant.
Helene Öhrling

Cecilia Aldén

Stadsdirektör

Tf Ekonomidirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17
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Dnr KS 2021/00137-5.2.2

Nämndinitiativ från (M) och (KD) angående stöd till företag som
drabbats svårt under Coronapandemin
Beslut
Nämndinitiativets punkt 6 och 7 bifalls.
Nämndinitiativets punkt 1, 2, 4, 5, 8, 10 och 11 föranleder ingen ytterligare
åtgärd.
Nämndinitiativets punkt 3 och 9 avslås.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M),
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M),
Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Samuel Stengård (KD)
har i ett nämndinitiativ med rubriken ” Initiativ från (M) och (KD) angående
stöd till företag som drabbats svårt under Coronapandemin” föreslagit:
1. Att inte ta ut tillsynsavgifter under hela 2021.
2. Att en väg in till kommunen för företagare ska vara öppen även för hjälp
med coronarelaterade frågor och ärenden.
3. Att anpassa de ratingkrav och liknande som ställs vid upphandlingar, så att
företag som fått en tillfälligt sänkt omsättning på grund av krisen men som
övrigt har en tillräcklig ekonomi för att kunna klara att av att leverera, inte
exkluderas från kommunens upphandlingar.
4. Att Västerås Stad ser över handläggningsprocessen för tidsbegränsade
bygglov med syfte att förenkla uppförandet av icke-permanenta uteserveringar.
5. Att under 2021 vara generös med ytor för uteserveringar
6. Att under 2021 fortsätta ha avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för
uteserveringar och torghandel.
7. Att under 2021 erbjuda butiker att flytta ut försäljning på gatan utan
avgift.
8. Att under 2021 ta fram fler avgiftsfria 15 minuters parkeringar för att
underlätta upphämtning av varor och takeaway.
9. Att avgiftslättnader för parkering i city ska gälla under hela 2021
10. Att bidra med stöd kring de statliga stödåtgärderna genom lotsfunktionen.
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11. Att korta ner betalningstider till leverantörer under 2021.
Ärendet remitterades till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och upphandlingsenheten som inkommit med yttranden.
Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till beslut:
Nämndinitiativets punkt 1, 2, 4, 5, 8, 10 och 11 föranleder ingen ytterligare
åtgärd.
Nämndinitiativets punkt 3, 6, 7 och 9 avslås.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD)
och Emil Thessén (-) yrkar bifall till nämndinitiativet i sin helhet.
Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och Anna Maria Romlid (V)
yrkar enligt följande:
Bifall på punkt 6 och 7.
Föranleder ingen ytterligare åtgärd på punkt 1, 2, 4, 5, 8, 10 och 11.
Avslag på punkt 3 och 9.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till nämndinitiativet i sin helhet från Elisabeth Unell (M) med flera, dels Anna Thunells
(MP) med fleras förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Thunells (MP) med fleras förslag.
Kopia till
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Upphandlingsenheten
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Dnr TN 2021/00218-3.12.1

Beslut - Åtgärder för näringslivet gällande markupplåtelser för
uteserveringar, försäljning utanför butik samt torghandel
Beslut
1. Markupplåtelser för uteserveringar ska vara avgiftsbefriade under
perioden 1 januari-31 december 2021.
2. Markupplåtelser för försäljning utanför butik ska vara avgiftsbefriade
under perioden 1 januari-31 december 2021.
3. Torghandel ska vara avgiftsbefriad under perioden 1 januari-31 december
2021.
4. De ekonomiska konsekvenserna särredovisas som Corona-effekt och
kommunstyrelsen ersätter dessa i bokslutet.
Ärendebeskrivning
Covid-19 har en betydande påverkan på näringslivet i Västerås, i form av att
kundunderlaget minskat. Västerås stad arbetar löpande för att hitta åtgärder
som kan stötta näringslivet inom ramen för vad en kommun ur ett rättsligt
perspektiv ska och kan göra. Tekniska nämnden har mandat att fatta
erforderliga beslut, enligt taxebeslut av kommunfullmäktige, att vid enskilda
tillfällen välja en annan taxa.
För att stödja handel och restauranger i Västerås avser tekniska nämnden att:
medge avgiftsbefrielse för markupplåtelser för uteserveringar under perioden
1 januari-31 december 2021.
medge avgiftsbefrielse för markupplåtelser för försäljning utanför butik
under perioden 1 januari-31 december 2021.
medge avgiftsbefrielse för torghandel under perioden 1 januari-31 december
2021.
Kostnaden för helår, med hänsyn tagen till hög- och lågsäsong, bedöms till
cirka 1,9 mnkr för uteserveringar, 90 tkr för försäljning utanför butik och
260 tkr för torghandel, totalt 2,25 mnkr. Detta behöver tekniska nämnden
kompenseras för utanför budgetram.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Krister Sikström
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Tjänsteutlåtande - Åtgärder för näringslivet gällande
markupplåtelser för uteserveringar, försäljning utanför butik
samt torghandel
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att markupplåtelser för uteserveringar ska
vara avgiftsbefriade under perioden 1 januari-31 december 2021.
2. Tekniska nämnden beslutar att markupplåtelser för försäljning utanför
butik ska vara avgiftsbefriade under perioden 1 januari-31 december
2021.
3. Tekniska nämnden beslutar att torghandel ska vara avgiftsbefriad under

perioden 1 januari-31 december 2021.
4. De ekonomiska konsekvenserna särredovisas som Corona effekt och

kommunstyrelsen ersätter dessa i bokslutet.
Ärendebeskrivning
Covid-19 har en betydande påverkan på näringslivet i Västerås, i form av att
kundunderlaget minskat. Västerås stad arbetar löpande för att hitta åtgärder
som kan stötta näringslivet inom ramen för vad en kommun ur ett rättsligt
perspektiv ska och kan göra. Tekniska nämnden har mandat att fatta
erforderliga beslut, enligt taxebeslut av kommunfullmäktige, att vid enskilda
tillfällen välja en annan taxa.
För att stödja handel och restauranger i Västerås avser tekniska nämnden att:


medge avgiftsbefrielse för markupplåtelser för uteserveringar under
perioden 1 januari-31 december 2021.



medge avgiftsbefrielse för markupplåtelser för försäljning utanför
butik under perioden 1 januari-31 december 2021.



medge avgiftsbefrielse för torghandel under perioden 1 januari-31
december 2021.

Kostnaden för helår, med hänsyn tagen till hög- och lågsäsong, bedöms till
cirka 1,9 mnkr för uteserveringar, 90 tkr för försäljning utanför butik och
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260 tkr för torghandel, totalt 2,25 mnkr. Detta behöver tekniska nämnden
kompenseras för utanför budgetram.

Hans Näslund
Direktör

Thomas Wulcan
Enhetschef

