
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Kommunstyrelsen 2023-01-18 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr KS 2022/01711-1.3.2 

Beslut - Förändrad taxa för el-mack i Skultuna 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Skultuna kommundelsnämnds taxa för laddning av el vid laddstolpar 

fastställs till 6,00 kronor per kwh att gälla från den 3 februari 2023. 

2. Skultuna kommundelsnämnd får rätt att besluta om justeringar i taxan 

efter snittpriset på el.  

Ärendebeskrivning 

Skultuna kommundelsnämnd fattade under 2020 beslut om att anlägga en så 

kallad elmack i Skultuna. Beslutet innebar att kommundelsförvaltningen fick 

i uppdrag att upprätta sex laddstolpar för laddning av elbil. Priset sattes till 

3,50 kronor per kwh.  

Då elpriserna ökat kraftigt under hösten 2022 behöver taxan justeras i 

motsvarande grad. Stadsledningskontoret tillstyrker Skultuna kommundels-

nämnds förslag om att öka taxan för laddning till 6,00 kronor per kwh. 

Stadsledningskontoret föreslår även att Skultuna kommundelsnämnd får 

justera taxan fortsättningsvis enligt förändring i snittpriset för el på den 

nordiska elbörsen.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Skultuna kommundelsnämnds taxa för laddning av el vid laddstolpar 

fastställs till 6,00 kronor per kwh att gälla från den 3 februari 2023. 

2. Skultuna kommundelsnämnd får rätt att besluta om justeringar i taxan 

efter snittpriset på el. 

Kopia till 

Skultuna kommundelsnämnd 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Maria Lindblom Lundh 
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Kopia till 

Skultuna kommundelsnämnd 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Skultuna kommundelsnämnds taxa för laddning av el vid laddstolpar 
fastställs till 6,00 kronor per kwh att gälla från den 3 februari 2023. 

2. Skultuna kommundelsnämnd får rätt att besluta om justeringar i taxan 
efter snittpriset på el.  

Ärendebeskrivning 

Skultuna kommundelsnämnd fattade under 2020 beslut om att anlägga en så 
kallad elmack i Skultuna. Beslutet innebar att kommundelsförvaltningen fick 
i uppdrag att upprätta sex laddstolpar för laddning av elbil. Priset sattes till 
3,50 kronor per kwh.  

Då elpriserna ökat kraftigt under hösten 2022 behöver taxan justeras i 
motsvarande grad. Stadsledningskontoret tillstyrker Skultuna 
kommundelsnämnds förslag om att öka taxan för laddning till 6,00 kronor 
per kwh. 

Stadsledningskontoret föreslår även att Skultuna kommundelsnämnd får 
justera taxan fortsättningsvis enligt förändring i snittpriset för el på den 
nordiska elbörsen.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Skultuna kommundelsnämnds taxa för laddning av el vid laddstolpar 
fastställs till 6,00 kronor per kwh att gälla från den 3 februari 2023. 

2. Skultuna kommundelsnämnd får rätt att besluta om justeringar i taxan 
efter snittpriset på el. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

För en hållbar ekonomi behöver taxor och avgifter anpassas till 
kostnadsläget. 
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Hållbar utveckling 

För en hållbar utveckling är det viktigt att ha en ekonomi i balans. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Magnus Lindberg 

Tf Ekonomidirektör 
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	Beslut-202201711-KS-§ 13 elmack
	13 -  Förändrad taxa för el-mack i Skultuna
	Tjänsteutlåtande 
	Protokoll Skultuna
	Tjut Skultuna


