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

 

2 Dnr KS 2017/01869-1.2.1 
Fråga från (L) till ordförande i nämnden för idrott- och friluftsliv 
om konsekvenserna av låga kommunala bidrag till idrotts-
föreningarna i Västerås  
    

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

5 oktober en fråga ställd till nämnden för idrott och friluftslivs ordförande 

Hans Stergel (C) om konsekvenserna av låga kommunala bidrag till idrotts-

föreningarna i Västerås 

 

3 Dnr KS 2017/01868-1.2.1 
Fråga från (L) till ordförande i nämnden för idrott- och friluftsliv 
om diskriminering av SISU Idrottsutbildarna 
   

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

5 oktober 2017 en fråga ställd till nämnden för idrott och friluftslivs ord-

förande Hans Stergel (C) om diskriminering av SISU Idrottsutbildarna. 

 

4 Dnr KS 2017/00509-1.2.1 
Interpellation från (M) till ordförande i Fastighetsnämnden om 
utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola och 
Mälarskolan 
    

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

mars in en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus 

Edström (MP) om utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola 

och Mälarskolan. 
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5 Dnr KS 2017/01932-1.2.1 
Interpellation från (M) till grundskolenämndens ordförande om 
Västerås stads ranking i Bästa skolkommun 2017 
    

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

5 oktober en interpellation ställd till grundskolenämnden ordförande om 

Västerås stads ranking i Bästa skolkommun 2017. 

 

6 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

7 Dnr KS 2017/01677-1.1.1 
Val av ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Marléne Tamlin 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Protokollet läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Marléne Tamlin (MP) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige vid sammanträdet den 5 oktober 2017. Nu har läns-

styrelsens protokoll inkommit. Ny ledamot från och med den 20 oktober 

2017 är Caroline Närhi (MP), och ny ersättare efter Caroline Närhi (MP) är 

Agneta Luttropp (MP).  

 

8 Dnr KS 2017/01678-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning efter 
Marléne Tamlin (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Marléne Tamlin (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning.  

 

2. Agneta Luttropp (MP) väljs till ny ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Marléne Tamlin (MP) som valts till ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2017/02020-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås stads Strategiska fastigheter efter 
Åke Wahlsten (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i Västerås 

stads Strategiska Fastigheter AB. 

 

2. Magdalena Bergfors (MP) väljs till ny ersättare i Västerås stads Strateg-

iska Fastigheter AB till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) som valts till ersättare i Västerås stads Strategiska 

Fastigheter AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

10 Dnr KS 2017/01808-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Janeth Persson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Janeth Persson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden 

för personer med funktionsnedsättning. 

 

2. Jerry Hagberg (SD) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Janeth Persson (SD) som valts till ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2017/01805-1.1.1 
Val av ny ersättare i valnämnden efter Jan Johansson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Jan Johansson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

valnämnden. 

 

2. Eric Johansson (SD) väljs till ny ersättare i valnämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Jan Johansson (SD) som valts till ersättare i valnämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2017/01962-1.1.1 
Val av ny ledamot i valnämnden efter Tomas Brun (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Brun (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 

 

2. Jan Johansson (SD) väljs till ny ledamot i valnämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Brun (SD) som valts till ledamot i valnämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2017/01963-1.1.1 
Val av ny ledamot i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Tomas Brun (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Brun (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

2. Janeth Persson (SD) väljs till ny ledamot i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa val förrättar nytt val. 

 

Ärendebeskrivning 

Tomas Brun (SD) som valts till ledamot i nämnden för personer med funk-

tionsnedsättning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

14 Dnr KS 2017/01933-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt efter Ragna 
Ihrelius (SD) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Ragna Ihrelius (SD) som valts till nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt 

till och med den 31 december 2019 har entledigats från sitt uppdrag. Fyll-

nadsval bör därför ske. 
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15 Dnr KS 2017/02022-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Karin 
Westlund (C) 

Förslag till beslut: 

1. Karin Westlund (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Skultuna 

kommundelsnämnd. 

 

2. Elisabeth Sannesjö (C) väljs till ny ersättare i Skultuna kommundels-

nämnd till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Karin Westlund (C) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

16 Dnr KS 2017/02021-1.1.1 
Val av ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd efter Elisabeth 
Sannesjö (C) 

Förslag till beslut: 

1. Elisabeth Sannesjö (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Skultuna kommundelsnämnd. 

 

2. Karin Westlund (C) väljs till ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd 

till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Sannesjö (C) som valts till ledamot i Skultuna kommundelsnämnd 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

17 Dnr KS 2017/01906-1.1.1 
Val av ny ersättare i valnämnden efter Hassan Mahamed (C) 

Förslag till beslut: 

1. Hasan Mahamed (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i val-

nämnden. 

 

2. Iréne Sandberg väljs till ny ersättare i valnämnden till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 
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Ärendebeskrivning 

Hassan Mahamed (C) som valts till ersättare i valnämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

18 Dnr KS 2017/01975-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter 
Vasiliki Tsouplaki (V) 

Förslag till beslut: 

1. Vasiliki Tsouplaki (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

2. Anna Maria Romlid (V) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) som valts till ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

19 Dnr KS 2017/01976-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Vasiliki Tsouplaki 
(V) 

Förslag till beslut: 

1. Vasiliki Tsouplaki (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) som valts till ledamot i kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

20 Dnr KS 2017/01978-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Maria Romlid 
(V) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Maria Romlid (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

2. Hawar Asaiesh (V) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 

den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 
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Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) som valts till ersättare i kommunstyrelsen mandat-

perioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

21 Dnr KS 2017/01977-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Vasiliki Tsouplaki (V) 

Förslag till beslut: 

1. Vasiliki Tsouplaki (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

 

2. Anna Maria Romlid (V) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) som valts till ledamot i kommunstyrelsen mandat-

perioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

22 Dnr KS 2017/00967-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt efter Roshena 
Magron (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman fram till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val 

Ärendebeskrivning 

Roshena Magron (S) som valts till nämndeman till och med den 31 

december 2019 har entledigats från sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

23 Dnr KS 2017/00359-1.4.2 
Beslut - Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Delårsrapporten för januari-augusti 2016 med prognos för 2016 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Västerås är tillsammans med många andra kommuner i Sverige starkt 

växande. Invånartalet väntas uppgå till 150 000 under året. 

Stadens ekonomi är god. Från en budget med ett beräknat överskott på 146 

mnkr, vilket motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag, är nu 

prognosen för året 290 miljoner. För att kunna jämföra mot budgeterad siffra 

behöver man räkna bort jämförelsestörande poster och då beräknas årets 
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resultat bli ett överskott på 173 miljoner. Nämnder och styrelser lämnar 

tillsammans en prognos på ett överskott på cirka 12 miljoner mot budget. 

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global har bekräftat stadens höga kredit-

betyg, AAA, som är det högsta betyget, vilket motiveras med att koncernens 

styrning av låneskulder är mycket stark. 

Trycket är hårt på bostadsbyggandet. Målet är att bygga 4?000 bostäder 

under perioden 2014 till 2017, vilket inte helt uppnås 2017 trots att det byggs 

mer än någonsin. Svårigheten att teckna avtal med byggbolagen då många är 

fullt belagda är en orsak, men även att den egna personalen i Västerås stad 

inte räcker till.  

Startbesked har lämnats första halvåret för 1 321 lägenheter och det finns  

2 500 lägenheter färdiga i detaljplaner. Dessutom finns ytterligare 6 890 

lägenheter i pågående detaljplaner och 5 170 i kommande detaljplaner. 

Stadsbyggnadsförvaltningen räknar med 11 mnkr i överskott mot budget, 

beroende på de rekordmånga antalet byggloven, där ett stort bygglov för 

Amazons etablering är en förklaring.  

Bostads AB Mimer känner också av trycket på bostadsmarknaden och har 

inga vakanser i sitt bestånd.  

 

Förskolor - skolor - utbildning 

Fler invånare ställer krav inte bara på bostäder utan även på kommunal 

service. Förskoleplatser i den kommunala förskolan har varit en trång sektor, 

som efter en insats nu är förberedd inför hösten. Ekonomiskt gör förskole-

nämnden ett överskott mot budget då antalet barn är lägre än budgeterat. 

Minskat elevantal på Bäckbyskolan resulterade i att högstadiedelen lades ner 

till höstterminen. Som följd av stor invandring under tidigare år skapades 

Langeska gymnasiet som en språkintroduktion för nyanlända ungdomar. När 

nu antalet nyanlända har minskat läggs skolan ner och språkintroduktion 

kommer att finnas på andra skolor. Då det är för få sökande till tåg-

utbildningen på Wijkmanska gymnasiet startade ingen ny grupp i höst.  

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finns fortfarande en eko-

nomisk utmaning i vuxenutbildningen där de rättighetsstyrda utbildnings-

kostnaderna har ökat till följd av en stor invandring under tidigare år. 

Statsbidrag täcker inte alla dessa utbildningar. Underskottet i nämnden 

beräknas dock bli lägre i år än förra året då ett överskott i gymnasieskolan på 

grund av vikande elevtal kompenserar en del. Totalt innebär nämndens 

underskott på drygt 8 mnkr cirka 1,1 procent av nämndens budget. 

 

Vård och omsorg 

De obalanser som tidigare funnits inom äldrenämnden är nere i lägre nivåer. 

Äldrenämndens förväntade underskott på 4 mnkr är nu mindre än 0,3 procent 

av dess budget. Inom nämndens område finns dock verksamheter som har 

ekonomiska underskott. Hemsjukvårdens kostnader har ökat då timantalet 

skjutit i höjden. I samband med att samtliga vårdgivare utför hemsjukvård 

och även gör bedömningen av vårdbehovet själva. Den kommunala utföraren 

Västerås stad Vård och Omsorg, VVO, har problem med underskott i hem-

tjänsten på grund av nya regler och ersättningar som ger lägre intäkter. 
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Prognosen för hemtjänsten hos VVO är -27 mnkr, men på grund av beräknat 

överskott för övriga verksamheter har styrelsen totalt en prognos kring noll. 

Även den kommunala utföraren Skultuna visar underskott inom hemtjänsten. 

Antal hushåll med försörjningsstöd minskar men kostnaderna ökar på grund 

av höjd norm och ökade kostnader för boende och tandvård.  

Inom personlig assistans ökar både antalet personer och antalet timmar. 

Försäkringskassans restriktivare bedömningar innebär att dessa personer 

hänvisas till Västerås stad för bedömning av sitt behov, där staden kan 

komma fram till ett annat beslut och då får stå för hela kostnaden.  

 

Västerås stads bolag 

Den samlade verksamheten i Västerås Stadshus AB, fortskrider enligt plan 

och ekonomin är stabil. Budgeterade underskott i Västerås Nya flygplats AB 

och Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag kommer att bestå i år. 

Flygplatsen arbetar med långsiktiga åtgärder för att kunna vända den 

negativa trenden. 

Bostads AB Mimer beräknas göra ett överskott mot budget på 3 mnkr på 

grund av bland annat högre hyresintäkter efter ny- och ombyggnationer. 

Underhålls- och renoveringsbehovet är fortsatt stort i det äldre beståndet. 

Mälarenergis senaste panna, Block 6, har haft en stabil driftperiod, vilket 

bidrar till att resultatet beräknas bli något bättre än budget. En projektering 

av ytterligare en panna, Block 7 som ska drivas helt av icke-fossila bränslen, 

kommer att få ytterligare positiva effekter för miljön när den driftsätts kring 

2020. 

Mälarhamnar AB prognosticerar ett överskott på knappt 8 mnkr mot budget 

på grund av goda intäkter från de stora kunderna. Kostnaderna för repara-

tioner och underhåll hålls också nere i väntan på beslut om hamnutveckling-

en. Besked har getts av mark- och miljödomstolen som ger Västerås stad rätt 

att muddra i hamnen inför satsningen på större fartyg. 

 

Investeringar 

Investeringsnivån i år är den högsta någonsin med stora projekt som nytt 

badhus, infrastruktur i hamnen och äldreboende i Gryta. Trots den höga 

investeringsnivån beräknas investeringarna bli lägre än budgeterat. Prognos-

en är att 62 procent av ramen kommer att utnyttjas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Delårsrapporten för januari-augusti 2016 med prognos för 2016 godkänns. 
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24 Dnr KS 2015/00112-015 
Beslut - Uppdrag om granskning av flyktingmottagande och 
integration 

Förslag till beslut: 

1. Lägga redovisning av uppdraget att vidarutveckla styrning och organisa-

tion av flyktingmottagande och integration till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskade 

Ernst &Young  år 2014 om staden hade  tillräcklig beredskap att ta emot 

flyktingar samt om arbetet med stadens integrationsprogram genomfördes på 

ett systematiskt sätt. 

Revisionsrapporten var ärende på Kommunfullmäktige (KFM §337) 2014-

12-04 där man  

- Lade rapporten till handlingarna  

- Gav Kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med arbetet med budgeten 

för 2016 skulle arbeta vidare med de rekommendationer som revisionen gav 

i sin granskningsrapport. 

Revisorernas sammanfattande bedömning var att det finns en bra beredskap i 

staden för att ta emot ett växande antal flyktingar, även om det kan uppstå kö 

till förskoleplats och svårigheter att få fram tillräckligt med bostäder.  

I rapporten framgick att nämnder och styrelser inte såg Integrationsprogram 

för Västerås stad som ett tydligt styrdokument. Flertalet nämnder har dock 

mål och ambitioner som anknyter till integrationsprogrammet.  

Rapporten Granskning av stadens flyktingmottagande samt integration har 

behandlats i individ- och familjenämnden, nämnden för funktionshindrade 

och äldrenämnden. 

Samtliga tre nämnder stödjer revisorernas rekommendationer att 

- ett styrdokument för hela koncernen bör tas fram för att skapa ett 

systematiskt arbete 

- till styrdokumentet knyta åtgärdsplaner och till dessa knyter uppföljnings-

instrument 

- framtagandet bör inledas av kommunstyrelsen för att uppnå tydlighet och 

systematik 

 

Stadsledningskontorets övervägande 

Från hösten 2015 ökade flyktingsströmmarna till Sverige och Västerås kraft-

igt. I samband den kraftigt ökande flyktingtillströmningen kom också en stor 

andel ensamkommande flyktingbarn.  

Detta kom att bli en utmaning för den kommunala verksamheten framför allt 

för Individ och familj samt grundskola och gymnasium. Det krävdes också 

utökad planering för boende/bostäder, personal, skärpt säkerhets- och kom-

munikationsorganisation. Läget ställde också ökade krav på den generella 

planeringen som t ex bibliotek, badhus, fritidsgårdar, kommunikationer med 

mera. 
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Västerås stad tillskapade för ändamålet en kommunövergripande organisa-

tion Mottagande och inkludering, vilken Kommunstyrelsen tog beslut om 

oktober 2015. Den mest tydliga framgångsfaktorn var att deltagande förvalt-

ningar och i förekommande fall andra myndigheter och civilsamhällets 

aktörer formade gemensamma avstämningar, samsyn och gemensam planer-

ing. Kommunstyrelsen antog gemensamma mål för stadens insatser. Insatser 

som riktades till olika målgrupper av nyanlända vid olika tidpunkter. Den 

GAP-analys som Utredning och statistik genomförde på uppdrag av Stads-

ledningskontoret hösten 2016 påvisar detsamma och påpekar vikten av en 

struktur i vardagsarbetet. 

Med erfarenheter av det stora mottagandet av flyktingar under senare halvan 

av år 2015 och år 2016 samt att idag ett Sverige har ett minskande inflöde av 

asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn har Stadslednings-

kontoret i dialog med samverkande förvaltningar tagit fram ett förslag på 

framtida organisering av arbetet.  

På uppdrag av Kommunstyrelsen pågår ett arbete med att ta fram ett socialt 

hållbarhetsprogram som tar hänsyn till revisionens synpunkter på brister när 

det gäller Integrationsprogrammet. Ett socialt hållbarhetsprogram kommer 

att föreläggas Kommunfullmäktige årsskiftet 2017/2018. Varför vi föreslår 

att uppdraget är återrapporterat. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 oktober 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Lägga redovisning av uppdraget att vidarutveckla styrning och organisa-

tion av flyktingmottagande och integration till handlingarna. 

 

25 Dnr KS 2015/00900-015 
Beslut - Revisionsrapport, Granskning av stadens mottagande 
av ensamkommande flyktingbarn 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskade 

Ernst&Young  år 2015 om staden hade  tillräcklig beredskap för att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn. Detta mot bakgrund av att under året sett ett 

ökat antal ensamkommande flyktingbarn till Västerås liksom flera andra av 

landets kommuner.  

Revisorernas sammanfattande bedömning var att Västerås stad hade till-

räcklig beredskap för att möta den ökade tillströmningen. Och gav staden 

följande rekommendationer: 

Individ- och familjenämnden 

- Utveckla det strukturella samarbetet mellan de verksamheter som möter 

ensamkommande flyktingbarn inom staden. 
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- Se över strukturen för möten mellan Socialkontor Barn och Ungdom och  

HVB boendena. 

- Se över stödet till ensamkommande ungdomar mellan 18-21 år kan möta 

ungdomarnas behov. 

- Tillsammans med Grundskolenämnd och Utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnd se över hur samarbetsformer mellan skola och socialtjänst kan 

utformas för att förenkla arbetet. 

Överförmyndarnämnden 

- Identifiera vilka utvecklingsbehov och vilket stöd de gode männen 

behöver. 

 

Stadsledningskontorets övervägande 

Från hösten 2015 ökade flyktingsströmmarna till Sverige och Västerås kraft-

igt. I samband den kraftigt ökande flyktingtillströmningen kom också en stor 

andel ensamkommande flyktingbarn. Staden hade vid årets slut runt 450 

barn och ungdomar placerade i HVB-hem eller familjehem. 

Detta kom att bli en utmaning för den kommunala verksamheten framför allt 

för Individ och familj samt grundskola och gymnasium. Det krävdes också 

utökad planering för boende, personal, skärpt säkerhets- och kommunika-

tionsorganisation. Läget ställde också ökade krav på den generella planering-

en som t ex bibliotek, badhus, fritidsgårdar, kommunikationer med mera. 

Västerås stad tillskapade för ändamålet en kommunövergripande organisa-

tion Mottagande och inkludering, vilken Kommunstyrelsen tog beslut om 

oktober 2015. I organisationens uppdrag var ett stort fokusområde just 

ensamkommande barn och unga. Den mest tydliga vinsten genom den 

bildade organisationen var att deltagande förvaltningar och i förekommande 

fall andra myndigheter och civilsamhällets aktörer formade samsyn och 

gemensam planering av insatser. Den GAP-analys som Utredning och 

statistik genomförde på uppdrag av Stadsledningskontoret hösten 2016 

påvisar samma vinst. 

Konstateras kan att samtliga de utvecklingsbehov som revisorerna sett i 

rapporten Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn har 

arbetats fram och i stora delar implementerats under den tid då ett stort antal 

flyktingar och nyanlända kommit till Västerås. Detta framgår i den GAP-

analys och rapport över arbetet som genomförts från 2015 till 2016 samt i ett 

förslag till ny organisation. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 oktober 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

26 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


