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§ 225 Dnr KS 2019/00254-2.7.0 

Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

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 

Håkan Nilsson (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken 

Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i Västerås föreslagit att 

undersöka möjligheten att inrätta en trygghetscentral i Västerås. 

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019, § 45 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att frågan redan har utretts i ett tidigare ärende då 

det bedömdes att det för närvarande saknas tillräckliga förutsättningar för att 

kunna ta fram ett realistiskt förslag om en samordnad trygghetscentral eller 

liknande. Det finns idag dessutom verksamheter i staden som bedriver 

verksamheter liknande dem som brukar finnas i en trygghetscentral.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 

bifall till motionen. 

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion-

en Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets 

förslag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår en propositionsord-

ning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 

föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
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Svar på Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i 
Västerås 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

Ärendebeskrivning 
Håkan Nilsson (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i Västerås föreslagit att 
undersöka möjligheten att inrätta en trygghetscentral i Västerås. 

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019, § 45 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att frågan redan har utretts i ett tidigare ärende då 
det bedömdes att det för närvarande saknas tillräckliga förutsättningar för att 
kunna ta fram ett realistiskt förslag om en samordnad trygghetscentral eller 
liknande. Det finns idag dessutom verksamheter i staden som bedriver 
verksamheter liknande dem som brukar finnas i en trygghetscentral.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen uppdrog den 4 november 2015 till stadsledningskontoret 
att göra en förstudie om samordningscentraler. Efter att förstudien hade 
redovisats till kommunstyrelsen den 4 maj 2016 gavs ett förnyat uppdrag till 
stadsledningskontoret att tillsammans med Mälarenergi och teknik- och 
fastighetsförvaltningen ta fram ett förslag på en kommunal 
samordningscentral. Den 24 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att 
avskriva uppdraget. Detta mot bakgrund av att det sammantaget bedömdes 
att det inte fanns tillräckliga förutsättningar för att kunna ta fram ett 
realistiskt förslag till en kommunal samordningscentral. 

Stadsledningskontoret anser att yrkandet i motionen motsvarar det som 
kommunstyrelsen under en längre tid redan har utrett. Stadsledningskontoret 
anser dock att en funktion motsvarande någon form av trygghetscentral eller 
en ökad samordning av befintliga aktuella verksamheter skulle kunna bidra 
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till en ökad trygghet och beredskap inom Västerås kommun. Utifrån 
erfarenheterna från det tidigare arbetet med en kommunal 
samordningscentral anser stadsledningskontoret därför att en central funktion 
på sikt skulle kunna samla en bredd av operativa resurser enligt motionens 
andemening.  

Utifrån de slutsatser som presenterades då ärendet om uppdraget - förslag till 
att inrätta kommunal samordningscentral avskrevs, anser 
stadsledningskontoret att det finns verksamheter inom Västerås stad som 
bedriver likartad verksamhet. Följande förutsättningar identifierades under 
arbetet med ärendet: 

 Kundtjänster  

 Trygghetslarm  

 Kamerabevakning  

 Operativa resurser  

Mot bakgrund av ovan anser stadsledningskontoret visserligen att en ökad 
samordning av dessa tjänster och resurser skulle kunna bidra till en större 
effektivitet och nytta för staden. Däremot visar tidigare utredning på att det 
inte finns förutsättningar för en trygghetscentral i Västerås.  

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

Ekonomisk bedömning 
Med hänsyn till förslaget till beslut bedöms inte området relevant.  

Hållbar utveckling 
Med hänsyn till förslaget till beslut bedöms inte området relevant. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Mikael Lagergren 

Säkerhetsdirektör 
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