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

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut: 
Föredragningslistan fastställs. 
    
 

3 Dnr KS 2021/01376-1.1.1 
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Håkan 
Gunstedt (SD) 

Förslag till 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). 
 

4 Dnr KS 2021/01424-1.1.1 
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Söhr 
(SD) 

Förslag till 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). 
 

5 Dnr KS 2021/01877-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Nadja Axling (SD) 

Förslag till 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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6 Dnr KS 2021/01721-1.1.1 
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tony Lundin 
(S)  

Förslag till 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 Kosik (S). 
 

7 Dnr KS 2021/01603-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Fanny 
Ahlborn (S) 

Förslag till beslut: 
1. Fanny Ahlborn (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Skultuna 
kommundelsnämnd 
2. XX väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 
 

Ärendebeskrivning 
Fanny Ahlborn (S) som har valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
 

8 Dnr KS 2021/01875-1.1.1 
Val av ny ledamot i Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Erica Selander (S) 

Förslag till beslut: 
1. Erica Selander (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Nämnden för 
personer med funktionsnedsättning. 
2. XX väljs till ny ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

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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9 Dnr KS 2021/01416-1.1.1 
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Adrian Pfeffer (M) 

Förslag till beslut: 
Kerstin Nilseng (M) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Adrian Pfeffer (M) som har valts till ledamot i förskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige 
entledigade Adrian Pfeffer (M) på sammanträdet den 2 september 2021. 
Fyllnadsval bör därför ske. 
 

10 Dnr KS 2021/01806-1.1.1 
Val av ny styrelseledamot i Fibra AB efter Robin Skenhede (M) 

Förslag till 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. 
 

11 Dnr KS 2021/01641-1.1.1 
Val av ny ledamot i Grundskolenämnden efter Anders Duvkär (L) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny ledamot i nämnden för grundskolenämnden 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 Adrian Pfeffer (M) på sammanträdet den 7 oktober 2021. 
Fyllnadsval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2021/01791-1.1.1 
Val av ny ersättare i Grundskolenämnden efter Charlotta 
Magnergård (L) 

Förslag till beslut: 
1. Charlotta Magnergård (L) entledigas från uppdraget som ersättare i 
grundskolenämnden. 
2. XX väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Charlotta Magnergård (L) som har valts till ersättare i grundskolenämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
 

13 Dnr KS 2021/00277-1.4.1 
Beslut - Årsplan 2022 med utblick mot 2025 

Förslag till 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 finansnetto, realisationsvinster och 
exploatering ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter. 
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 
Grundskolenämnden   2 249,9 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 918,1 
Skultuna kommundelsnämnd  129,4 
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Äldrenämnden   1 802,3 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 927,0 
Individ- och familjenämnden  923,8 
Överförmyndarnämnden   15,8 
Kulturnämnden   201,4 
Stadsarkivet 9,6 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 302,7 
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: 
Investeringsram 2022   Belopp, mnkr 
Fastighetsnämnden   714,2 
Fastighetsnämnden, externa projekt  39,0 
Fastighetsnämnden, Mälarporten  43,0 
Kommunstyrelsen   18,0 
Förskolenämnden   12,5 
Grundskolenämnden och  
Skultuna kommundelsnämnd  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 
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Tekniska nämnden, gatuunderhåll  51,0 
Tekniska nämnden, strategiska investeringar 134,9 
Summa investering exklusive exploatering 1 149,0 
Fastighetsnämnden, exploatering  206,7 
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 kommunkoncernen med kommunen, dess 
bolag och kommunalförbund. 
11. Kommunstyrelsen 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.  
12. Följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 
a. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 
utvecklingsområden 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 
svårighetsgrad. 
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 Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att 
utvärdera hur utfallet blivit av satsningen på utökad vistelsetid för barn 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 
samordnad 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 
mandatperioden uppgå till 130 tjänster. Dessutom får samtliga nämnder i 
uppdrag att återkomma med lokaloptimeringslösningar inom stadens eget 
lokalbestånd. 
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h. I syfte att öka kunskapsresultaten i Västerås får förskolenämnden, 
grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
uppdrag att 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 för 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. 

Ärendebeskrivning 
Stadsledningskontorets förslag till Västerås stads årsplan 2022 bygger på det 
förslag till ny resursfördelningsmodell som arbetats fram under året. 
Förslaget innebär att utgångspunkten i resursfördelningsmodellen är stadens 
referenskostnad (förväntad kostnad) för de verksamheter som finns i den 
kommunala utjämningen och rikssnitt för övriga verksamheter. Dessa nivåer 
justeras med ambitionsnivå i staden. Demografiersättning ges till alla 
nämnder utifrån den befolkningsförändring som befolkningsprognosen visar 
för de ålderskategorier som respektive nämnd vänder sig mot. Alla nämnder 
får också kompensation för pris- och löneökningar utifrån av RKR 
framräknat PKV, prisindex kommunal verksamhet. Utöver detta har 
kompensation för redan beslutade satsningar och prioritering gjorts. 
Kompensation för nya lokaler eller investeringar ges till respektive nämnd 
där bedömningen är att volymkompensationen inte räcker för att täcka den 
ökade kostnaden. I vårt förslag är det endast Tekniska nämnden som får 
kompensation pga ökade kostnader i samband med exploatering.  
Budgeten bygger på skatteprognosen som kom 30 september och som tar 
hänsyn till budgetpropositionen. På grund av en lägre faktisk 
befolkningsökning än prognostiserat har en ny prognos beräknats utifrån 
historisk förändring över året, vilket innebär att befolkningen när det gäller 
skatteintäkter har räknats ner med 242 invånare (motsvarar ca 15 mnkr). I 
budgeten finns en budgetreserv om 35 mnkr för 2022 för att täcka eventuella 
skattejusteringar. 
Investeringsnivån är fortsatt hög trots att investeringsplanen för fastigheter 
har räknats ner till ca 70 %. Den nya resursfördelningsmodellen innebär att 
nämnderna själva måste prioritera i sina investeringar och säkerställa den 
långsiktiga betalningsförmågan. Det är också viktigt att nämnderna följer 
eventuell nedrevidering av befolkningsprognosen för att kunna möta en 
lokalbehovsminskning. 
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14 Dnr KS 2021/00782-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 

Förslag till beslut: 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

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. 
 

15 Dnr KS 2021/00783-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut: 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas att gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

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. 
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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. 
 

16 Dnr KS 2021/00784-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet 
enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas att gälla från och med den 
1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår en anpassning av taxan för 
verksamhet enligt strålskyddslagen enligt Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) nya taxemodell med fokus på hur behovsutredning, 
tillsynsplanering och tillsynsfinansiering 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. 
 

17 Dnr KS 2021/00785-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut: 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 

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. 
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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. 
 

18 Dnr KS 2021/00786-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen 

Förslag till 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. 
Stadsledningskontoret 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. 
 

19 Dnr KS 2021/00787-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut: 
Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 

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. 
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20 Dnr KS 2021/00788-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut: 
Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas att gälla 
från och med den 1 januari 2022. 

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. 
 
 

21 Dnr KS 2021/00789-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa  

Förslag till beslut: 
Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 

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. 
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22 Dnr KS 2021/01480-1.3.2 
Beslut - Justering av avgift för måltider inom korttidshem LSS 

Förslag till 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 funktionshindrade. 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 
genomlysning 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 
ålderskategori kommer avgifterna bättre spegla verkliga kostnader, vilket är 
avsikten.  
Stadsledningskontoret 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. 
 

23 Dnr KS 2021/01017-1.2.2 
Beslut - Avgifter för trygghetsskapande teknik i ordinärt och 
särskilt boende 

Förslag till beslut: 
1. Den nya biståndsinsatsen trygghetsskapande teknik införs inom 
äldrenämndens 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. 
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4. Avgiften antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 

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 
äldrenämndens 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. 
 

24 Dnr KS 2021/00762-1.3.2 
Beslut - Ändring av felparkeringsavgifter 

Förslag till beslut: 
Felparkeringsavgifterna fastställs att gälla från 1 november 2021 enligt 
följande: 
Trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon (nivå 3): 1 100 kr 
Trafikstörande/hindrande uppställning av fordon (nivå 2): 800 kr  
Mindre trafikstörande uppställning av fordon (nivå 1): 450 kr 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med att få en ordnad trafik- och parkeringssituation 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 trafikstörande/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:  
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Felparkeringsavgifterna fastställs att gälla från 1 november 2021 enligt 
följande: 
Trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon (nivå 3): 1 100 kr 
Trafikstörande/hindrande uppställning av fordon (nivå 2): 800 kr  
Mindre trafikstörande uppställning av fordon (nivå 1): 450 kr 
 

25 Dnr KS 2021/01180-1.2.1 
Beslut - Självkostnad för enskilda vid placering utanför 
kommunen 

Förslag till 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 
beräkning 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 
skäliga 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 
externa vårdgivaren och kommunen. En förändring behöver ske så att 
likabehandlingsprincipen 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 
livsmedelverkets rekommendationer. 
Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till avgiftsberäkning från 
nämnden 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.  
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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. 
 

26 Dnr KS 2021/01734-1.3.2 
Beslut - Anläggningstaxa vatten och avlopp 

Förslag till 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 
kostnaderna bör också fördelas skäligt och rättvist. Den nuvarande 
taxekonstruktionen 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 taxekonstruktion 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-tjänsterna. 
Taxans konstruktion ska vara enkel att förstå och kommunicera. 
Stadsledningskontorets 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.  
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