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1 Dnr KS 1810761- 
Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats 
för protokollets justering 
    

 

2 Dnr KS 2019/00092-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
(MBR) 2018 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund samt dess enskilda förtroendevalda för 2018 

års verksamhet 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt arbets-

ordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden bereda 

frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

 

3 Dnr KS 2019/00093-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 2018 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västman-

landsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2018 års verksamhet 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        
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Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt arbets-

ordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden bereda 

frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

  

4 Dnr KS 2019/00094-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlands teater 2018 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västmanlands 

Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2018 års verksamhet 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt arbets-

ordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden bereda 

frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  
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5 Dnr KS 2019/00089-1.4.1 
Beslut - Årsplan 2020 - med utblick 2023 

Förslag till beslut: 

1. Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2020 till 20,36 procent. 

2. Att fastställa styrkortet för Västerås stad enligt förslag i årsplan 2020 med 

utblick mot 2023.   

3. Att fastställa resultatbudgeten för år 2020 enligt bilagt förslag med ett 

ekonomiskt resultat på 128 mnkr, motsvarande 1,5 procent av 

skatteintäkterna. 

4. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden enligt följande: 

• Stadens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive 

internbanken) ska uppgå till minst 40 procent. Utfall 2018 var 49 procent.  

• Stadens resultat exklusive realisationsvinster och exploateringsintäkter ska 

uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna. 

• Stadens upplåning för Västerås stads verksamhet ska inte överstiga 1 

miljard. 

 

5.Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2020 för 

respektive nämnd och styrelse enligt följande:  

Nämnd     (mnkr) 

Förskolenämnden    1 006,4 

Grundskolenämnden    2 020,7  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  872,6  

Skultuna kommundelsnämnd   121,3  

Äldrenämnden    1 603,6  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  862,8  

Individ- och familjenämnden   875,3 

Kulturnämnden    203,0 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  282,8 

Tekniska nämnden    448,5 

Byggnadsnämnden    27,4 

Miljö- och konsumentnämnden   22,3 

Kommunstyrelsen    215,0 

Kommunrevisionen    4,8 

Valnämnden     2,3 

Överförmyndarnämnden    15,0 

Budgetreserv     37,4 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund  89,9 
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Resultatkrav 2020    (mnkr) 

Fastighetsnämnden, exploateringsverksamhet  5,2 

6. Att följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

1. Alla nämnder får i uppdrag att till höstens revidering av 

årsplan upprätta styrkort för nämnden. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att konkretisera de tre 

strategiska utvecklingsområdena 

- Kraftsamling Skola först 

- En ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad med trygga 

och trivsamma stadsdelar/kommundelar 

- En modern, attraktiv och hållbar kommunal 

verksamhet/organisation - med fokus på Västeråsarnas behov. 

I uppdraget ingår att konkretisera mål, nyckeltal/indikatorer, 

aktiviteter, arbetsformer och eventuell finansiering. 

3. Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av 

resultaträkningens olika poster och teknisk justering mellan 

nämnder, under förutsättning att det inte påverkar budgeterat 

resultat för året. Det kan till exempel vara för ökade 

kapitalkostnader för strategiska investeringar i Tekniska 

nämnden. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett förberedande 

arbete för att skapa en varucentral med samordnad 

varudistribution med uppstart 2021.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lokal 

livsmedelsstrategi för Västerås stad. Strategin ska hänga ihop 

med den regionala och den nationella livsmedelsstrategin. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt 

för att plastbanta Västerås Stads verksamheter och minska 

nedskräpningen i kommunen.  

7. Kommunstyrelsen i samverkan med Nämnden för idrott, 

fritid och förebyggande får i uppdrag att se över hur det 

brottsförebyggande arbetet ska vara organiserat. Till exempel 

ansvaret för den delen som är kopplad till stads- och 

kommundelsarbetet. Uppdraget ska redovisas under hösten 

2020 så att en ny ansvarsfördelning kan vara på plats från 

årsskiftet 2020–2021. 

8. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxorna för 

kollektivtrafiken, det innebär att egenfinansieringsgraden ska 

öka. Uppdraget ska vara klart i samband med avstämning av 

årsplan i december 2019. Medel för de ökade kostnaderna för 

kollektivtrafiken, 13,4 miljoner, läggs i budgetreserven. 

9. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag ta 

fram en modell för hur stads- och kommundelsarbetet ska vara 
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organiserat. Modellen ska utgå från de försöksverksamheter 

som genomförts bland annat på Råby. 

 

7. Investeringsramen för 2020 fastställs till 1 857,0 mnkr. För projekt som 

påbörjas 2020 godkänns investeringsbudgeten för hela projektet. 

Investeringsbudget  

2020, mnkr 

Fastighetsnämnden   1 152,6 

Förskolenämnden   7,4 

Grundskolenämnden   26,7 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,8 

Skultuna kommundelsnämnd  1,0 

Äldrenämnden   6,7 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,2 

Individ- och familjenämnden  7,1 

Kulturnämnden   10,0 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 10,7 

Tekniska nämnden – ordinarie investeringar 85,8 

Tekniska nämnden – strategiska investeringar 168,5 

Kommunstyrelsen   48,3 

Kommunstyrelsen – Mälarporten  225,2 

Summa investering exklusive exploatering 1 765,0 

Fastighetsnämnden – exploatering  42,0 

Fastighetsnämnden – strategiska markförvärv 50,0 

Summa exploatering och markförvärv 92,0 

Summa investeringar   1 857,0 

 

 

Resultaträkning  Utfall 2018 Årsplan 2019 Årsplan 2020 Föränd. 

Verksamhetens  

intäkter  2 407,6 1 978,6 2 008,2 29,6 

Verksamhetens  

kostnader  -9 925,4 -10 013,8 -10 428,7 -414,9 

Avskrivningar -268,1 -297,7 -330,0 -32,3 

Verksamhetens  

nettokostnader -7 785,9 -8 332,9 -8 750,5 -417,6 

         

Skatteintäkter  6 842,9 7 084,5 7 278,5 194,0 

Generella statsbidrag  

och utjämning 1 227,1 1 360,4 1 525,0 164,6 

Verksamhetens  

resultat  284,1 112,0 53,0 -59,0 
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Finansiella  

intäkter (not 1) 150,9 176,0 193,0 17,0 

Finansiella  

kostnader  -90,9 -118,0 -118,0 0,0 

Summa  

finansnetto  60,0 58,0 75,0 17,0

         

Resultat  344,1 170,0 128,0 -42,0 

Resultat i  

förhållande  

till skatte- 

intäkter (%)  4,3% 2,0% 1,5% -0,5% 

Not 1, utdelning från bolag uppgår till 45,8 mnkr av detta  

Ärendebeskrivning 

Förslag till årsplan 2020 med utblick mot 2023 har utarbetats och bifogas i 

separat dokument.      

 

6 Dnr KS 2019/00809-1.4.2 
Beslut - Godkännande av VafabMiljö Kommunalförbunds förslag 
till ny avfallstaxa 2020 

Förslag till beslut: 

1. VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2020 

godkänns att börja gälla från 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 

VafabMiljö kommunalförbunds direktion beslutade 2018-11-29 att skicka 

förslag på ny avfallstaxa som ska gälla från 1 januari 2020 på remiss till 

medlemskommunerna. Den nya taxan kommer att bli gemensam för alla 

medlemskommuner. Kommunerna lämnade under mars in yttranden på 

förslaget.  

Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande av VafabMiljö kommunal-

förbund. Ett reviderat förslag skickades under april till medlemskommunerna 

för beslut senast i juni 2019.  

I det nya förslaget har hänsyn tagits till kommunernas synpunkt avseende 

abonnemang för hemkompostering. Hämtning av matavfall i 140 literskärl 

varannan vecka föreslås kosta 200 kr (standardabonnemang) och 343 kr för 

240 literskärl, vilket i remissförslaget kostade 0 kr. Istället sänks priset för 

hämtning av restavfall. 

Därmed blir priset 200 kr lägre för hemkompostabonnemang jämfört med 

normalabonnemang med 140 literskärl för matavfallet och varannan veckas 

hämtning.  

För osorterade abonnemang har ingen förändring gjorts jämfört med 

remissförslaget. 
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En treårsbudget för perioden 2020-2022 togs fram samtidigt och beslutades 

av direktionen 9 april 2019. Efter höjningen av taxan 2020 planerar Vafab-

Miljö inga ytterligare höjningar under den kommande treårsperioden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2020 godkänns 

att börja gälla från 1 januari 2020. 

 

7 Dnr KS 2019/00605-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och 
tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Förslag till beslut: 

1. Miljö- och konsumentnämndens förslag på taxor för tillsyn enligt Lag om 

tobak och liknande produkter (2018:2088) fastställs att gälla från 1 juli 2019.  

Ärendebeskrivning 

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och 

liknande produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med 

tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast 

av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten 

är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter.  

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan 

för att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av 

den som bedriver tillståndspliktig försäljning och av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088). Grunderna får bestämmas av kommunfullmäktige. Avgifterna 

ska spegla kommunernas faktiska kostnad för hanteringen av 

tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om 

självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 

Lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019 och i och 

med detta upphävs både tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelserna om 

elektroniska cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak förs över till den 

nya lagen.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 maj 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Miljö- och konsumentnämndens förslag på taxor för tillsyn enligt Lag om 

tobak och liknande produkter (2018:2088) fastställs att gälla från 1 juli 2019.  
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8 Dnr KS 2019/00604-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens tillsyns- och 
prövningsverksamhet enligt miljöbalken 

Förslag till beslut: 

Miljö- och konsumentnämndens förslag på taxor för tillsyn och prövnings-

verksamhet enligt miljöbalken fastställs att gälla från 1 januari 2020.   

Ärendebeskrivning 

En tillsynsmyndighets verksamhet ska enligt miljöbalken vara avgifts-

finansierad med hänvisning till principen att förorenaren betalar. Utgångs-

punkten är att avgifterna ska täcka myndighetens kostnader, men något 

överskott ska däremot inte uppkomma.  

Med anledning av förändring i miljöprövningsförordningen är taxan en 

uppdatering med de nya verksamhetskoder som tillkommit så att det blir 

möjligt att med god kvalitet och tydlighet göra rätt avgiftsuttag för de 

verksamheter som nämnden bedriver tillsyn över.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Miljö- och konsumentnämndens förslag på taxor för tillsyn och prövnings-

verksamhet enligt miljöbalken fastställs att gälla från 1 januari 2020.  

 

9 Dnr KS 2019/00901-1.2.1 
Beslut - Taxa för provisorisk dödsbohantering 

Förslag till beslut: 

Individ- och familjenämndens förslag till ökad taxa för dödsbohantering 

tillstyrks att gälla från 1 januari 2020. Taxan föreslås till 0,83 % av 

prisbasbeloppet per timme. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon 

provisoriskt till dess dödsbodelägare påträffas och kan börja den egentliga 

boutredningen. Nämnden har hittills inte tagit någon avgift för detta, men har 

rätt att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för dödsboförvaltning och 

åtgärder enligt 18 kap 2 § ÄB och 5 kap 2§ Begravningslagen. Avgiften för 

provisorisk dödsboförvaltning får inte överstiga kommunens självkostnad.  

Självkostnaden per timme för en handläggare 2019 är 385 kronor, vilket är 

0,83 % av prisbeloppet 2019. Timpriset föreslås vara kopplat till pris-

beloppet för att följa kostnadsutvecklingen kommande år. Förvaltning av 

dödsbon är inte myndighetsutövning och därför ska mervärdesskatt (moms) 

betalas. Inklusive moms blir det föreslagna priset 482 kronor i timmen.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 
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Förslag till kommunfullmäktige: 

Individ- och familjenämndens förslag till ökad taxa för dödsbohantering 

tillstyrks att gälla från 1 januari 2020. Taxan föreslås till 0,83 % av 

prisbasbeloppet per timme. 

 


