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Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Jesper Brandberg (L) utses att justera dagens protokoll tillsammans med
ordföranden.
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§209

Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga
ärenden
Beslut

1. Föredragningslistan fastställs, med ändringen att ärende 3 utgår.
2. Paragraferna 208-222 är offentliga.
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Dnr KS 2022/00696-1.5.2

Information ■ Samverkansavtal avseende Framtid Västerås city
Beslut

Ärendet utgår.
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Dnr KS 2022/00121-1.4.1

Beslut - Rättelse av protokoll, planeringsinriktning 2023-2026
Beslut

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2022 rättas så
att § 156 får följande lydelse:
”Beslut
1. Förslag till planeringsinriktning 2023 - 2026 godkänns.
2. Samtliga nämnder uppdras att inkomma med planeringsunderlag för åren
2023 - 2026 senast den 31 maj 2022.
3. Arbetet med att implementera den nya resursfördelningsmodellen avbryts.
4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa utfall av
nettokostnadsavvikelser och kvalitet för jämförbara kommuner.
Deltar inte i beslutet
Anna Maria Romlid (V) anmäler att hon inte deltar i beslutet för punkt 1.
Ärendeb eskrivning
Planeringsinriktning anger inriktningen och förutsättningarna för arbetet med
årsplan 2023 med utblick till 2026.1 dokumentet beskrivs de grundläggande
planeringsförutsättningarna för de kommande åren baserat på SKR:s
februariprognos och Västerås stads befolkningsprognos från mars 2022.
Kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet vilket kommer följas under året.
Utifrån planeringsinriktningen ska nämnder och styrelser besluta om ett
planeringsunderlag. Nämndernas planeringsunderlag ska beskriva:
* Påverkan på verksamheten utifrån förändrade lagkrav eller andra
omvärldsfaktorer.
* Demografi och volymer samt hur demografm påverkar nämndens
verksamhet.
* Ekonomiska förutsättningar och behov i miljoner kronor ska presenteras av
nämnderna utifrån demografi och volym, driftskonsekvenser till följd av
planerade investeringar, beslutade satsningar och kostnadsökningar utifrån
lagkrav eller liknande.
* Känslighetsanalys av en 1 procentig lön- och prisökning inför kommande
år samt även andra kostnader som är väsentliga för nämnden och där
osäkerhet i prisnivå finns (exempelvis livsmedel).
* Nämnden ska presentera förändringar av riktade statsbidrag under
kommande planperiod.

JusteranjJcs signatur

Utdraesbeslvrkande

8(41)

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-18

* Nämnden ska presentera vilka förändringar som föreslås i jämförelse med
nuvarande taxor och avgifter inför kommande planperiod. En jämförelse
med andra kommuner ska bifogas vid förslag om större förändringar.
* Nämnderna har i uppdrag att i planeringsunderlagen redovisa vilka
investeringar de tänker genomföra utifrån beslutad investeringsplan 20232026 samt komplettera med 2027-2032 med utgångspunkt från upptagna
investeringar i långtidsprognosen. Driftskostnadskonselcvenser av planerade
investeringar respektive år ska lyftas fram.”
Ärendebeskrivning

Paragraf 156 i protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 april
2022, som justerades den 20 april 2022, har på grund av ett tekniskt fel fått
fel text under rubriken ärendebeskrivning och delvis fel text under rubriken
beslut. Eftersom protokollet är justerat kan bara en rättelse av protokollet
göras av kommunstyrelsen.
Korrekt text under rubriken beslut ska vara:
1. Förslag till planeringsinriktning 2023 - 2026 godkänns.
2. Samtliga nämnder uppdras att inkomma med planeringsunderlag för åren
2023 - 2026 senast den 31 maj 2022.
3. Arbetet med att implementera den nya resursfördelningsmodellen avbryts.
4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa utfall av
nettokostnadsavvikelser och kvalitet för jämförbara kommuner.
Korrekt text under rubriken ärendebeskrivning ska vara:
Planeringsinriktning anger inriktningen och förutsättningarna för arbetet med
årsplan 2023 med utblick till 2026.1 dokumentet beskrivs de grundläggande
planeringsförutsättningarna för de kommande åren baserat på SKR:s
februariprognos och Västerås stads befolkningsprognos från mars 2022.
Kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet vilket kommer följas under året.
Utifrån planeringsinriktningen ska nämnder och styrelser besluta om ett
planeringsunderlag. Nämndernas planeringsunderlag ska beskriva:
* Påverkan på verksamheten utifrån förändrade lagkrav eller andra
omvärldsfaktorer.
* Demografi och volymer samt hur demografin påverkar nämndens
verksamhet.
* Ekonomiska förutsättningar och behov i miljoner kronor ska presenteras av
nämnderna utifrån demografi och volym, driftskonsekvenser till följd av
planerade investeringar, beslutade satsningar och kostnadsökningar utifrån
lagkrav eller liknande.
* Känslighetsanalys av en 1 procentig lön- och prisökning inför kommande
år samt även andra kostnader som är väsentliga för nämnden och där
osäkerhet i prisnivå finns (exempelvis livsmedel).
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* Nämnden ska presentera förändringar av riktade statsbidrag under
kommande planperiod.
* Nämnden ska presentera vilka förändringar som föreslås i jämförelse med
nuvarande taxor och avgifter inför kommande planperiod. En jämförelse
med andra kommuner ska bifogas vid förslag om större förändringar.
* Nämnderna har i uppdrag att i planeringsunderlagen redovisa vilka
investeringar de tänker genomföra utifrån beslutad investeringsplan 20232026 samt komplettera med 2027-2032 med utgångspunkt från upptagna
investeringar i långtidsprognosen. Driftskostnadskonsekvenser av planerade
investeringar respektive år ska lyftas fram.
Kopia till

Samtliga nämnder

Justeratides sinnatur
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Dnr KS 2022/00524-1.2.2

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) om att påbörja
genomförandet av satsningen på ett attraktivare city
Beslut

Nämndinitiativet bifalls.
Ärendebeskrivning

Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) har i ett nämndinitiativ
med rubriken Nämndinitiativ från (M) och (KD) om att påbörja genom
förandet av satsningen på ett attraktivare city föreslagit att stadsledningskontoret ges i uppdrag att se över ekonomin och återkomma med förslag på
hur satsningen på projektet för ett tryggare och attraktivare city kan påbörjas.
Nämndinitiativet har den 6 april 2022 §159 anmälts till kommunstyrelsen för
beredning.
Den kommungemensamma reserven i budgeten för 2022 gällande stadsgemensamma kostnader är avsedd att möta oförutsedda utgifter och
eventuellt minskade skatteintäkter. Detta bör nu även ses mot bakgrund av
den allmänna osäkerhet om utvecklingen som föreligger, bland annat utifrån
kriget i Ukraina, och som lett till stigande priser. Åtgärder, om de inte kan
hanteras inom befintliga ramar i berörda nämnder, hänskjuts till ordinarie
budgetprocess.
Stadsledningskontoret föreslår därför att nämndinitiativet avslås mot bak
grund av att det inom den kommungemensamma reserven i budgeten för
stadsgemensamma kostnader saknas avsatt ram för den föreslagna
satsningen.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Nämndinitiativet avslås.
Yrkanden

Jesper Brandberg (L), Carin Lidman (S), Markus Lindgren (MP), Emil
Thessén (-), Vicki Skure Eriksson (C), Samuel Stengård (KD) och Elisabeth
Unell (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Proposition

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.
Kopia till

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden

Justerandes sicnatur
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Dnr KS 2022/00614-1.3.4

Beslut - Tillsättning och entledigande av dataskyddsombud i
Västerås stads samtliga nämnder och styrelser
Beslut

1. Charlotte Arnell entledigas från och med den 17 mars 2022 från uppdraget
att vara dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU
2016/679 (GDPR), för personuppgiftsbehandling i Västerås stads samtliga
nämnder och styrelser.
2. Erika Linder utses från och med den 18 maj 2022 till dataskyddsombud
enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för person
uppgiftsbehandling i Västerås stads samtliga nämnder och styrelser.
3. Jonna Kangas utses från och med den 15 augusti 2022 till dataskydds
ombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för
personuppgiftsbehandling i Västerås stads samtliga nämnder och styrelser.
Ärendebeskrivning

EU:s dataskyddsförordning, EU 2016/679 (GDPR), tillämpas sedan 2018.
Lagstiftningen kräver att varje nämnd/styrelse utser minst ett dataskydds
ombud. Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna arbetet kring
dataskydd samt att kommunstyrelsen har rätt att utse datasskyddsombud för
samtliga styrelser och nämnder. Robert Marcinkiewicz är sedan 2018 utsedd
som dataskyddsombud och nu föreslås även Erika Linder samt Jonna Kangas
utses till dataskyddsombud.
Under hösten 2022 kommer stadens dataskyddsorganisation också att börja
stödja stadens bolag avseende dataskyddsfrågor.
Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Charlotte Arnell entledigas från och med den 17 mars 2022 från uppdraget
att vara dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU
2016/679 (GDPR), för personuppgiftsbehandling i Västerås stads samtliga
nämnder och styrelser.
2. Erika Linder utses från och med den 18 maj 2022 till dataskyddsombud
enligt artikel 37 data-slcyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för person
uppgiftsbehandling i Västerås stads samtliga nämnder och styrelser.
3. Jonna Kangas utses från och med den 15 augusti 2022 till dataskydds
ombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för
personuppgiftsbehandling i Västerås stads samtliga nämnder och styrelser.
Kopia till

Samtliga nämnder och styrelser

Justerandes signatur
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§214

Dnr KS 2018/01044-1.4.2

Beslut - Presentation av hur underhållsbudgeten påverkar
gatuanläggningens kvalitet, uppföljning årligen i april till
kommunstyrelsen
Beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skriva fram ett ärende till nästa
kommunstyrelsesammanträde om att föreslå kommunfullmäktige att skjuta
till 15 mnkr till budgeten för strategiska underhållsinvesteringar,
gatubeläggning och bro 2022.
Särskilt yttrande

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD),
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M) och Emil Thessén (-)
inkommer med särskilt yttrande enligt följande:
"Moderaterna och Kristdemokraterna har i budget 2022 prioriterat underhåll
av befintliga cykelbanor och vägar till skillnad från nu gällande budget där
underhållsnivåerna är tillbaka på tidigare lägre nivåer. Vårt budgetförslag
innehöll en extra satsning utöver majoritet på 10 Mkr i driftbudget och totalt
100 miljoner i investeringsbudget. Detta hade behövts för att fortsätta beta av
underhållsskulden. Alla vi som förflyttar oss runt om i staden ser dagligen
exempel på bristande underhåll."
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-12-07, § 448, att
kommunstyrelsen vill årligen i april ha en presentation av hur underhålls
budgeten påverkar gatuanläggningens kvalitet”. Beslutet togs i samband med
ett ärende om kommunrevisionens revisionsrapport 2015:1 - Granskning av
underhåll vid gatu- och trafikenheten.
Nedan följer en sammanfattning av presentationen som kompletteras med en
muntlig presentation på kommunstyrelsens sammanträde.
Teknik- och fastighetsförvaltningen baserar arbetet med beläggningsunderhåll på en inventering som genomfördes 2014 och den uppdaterade värdering
av underhållsskulden som genomfördes 2018. Värderingen visade att under
hållsskulden uppgick till ca 200 miljoner kronor. Generellt kan sägas att
skicket på gatorna är mest eftersatt i bostadsområdena, medan huvudvägnätet
generellt är i bättre skick. Samma sak gäller för GC-vägnätet, huvudcykelstråken håller en högre standard medan mindre stråk är mer eftersatta.
Under de senaste åren har tekniska nämnden genom underhållsinvesteringar
kunna lägga ny asfalt for mellan 35 och 40 mnkr per år. Detta har i praktiken
inneburit att förvaltningen har kunnat hålla jämna steg med förfallet, och att
underhållsskulden har legat kvar på ungefär samma nivå. År 2020 ficlc 3,4 %
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av vägnätet ny beläggning genom beläggningsunderhåll. Tekniska nämndens
måltal för nybeläggning är 5 % per år, vilket tidigare år har varit en hög
målsättning. Enda sättet att nå 5 % under tidigare år har varit att enbart satsa
på huvudvägnätet, där man får många kvadratmeter per miljon kronor. Med
årets utökade satsning är det rimligare att nå 5 %.
Tack vare den utökade satsningen på beläggningsunderhåll, där investeringsmedlen ökat från 50 mnkr/år till 80 mnkr/år kommer tekniska nämnden att
kunna börja knapra på skulden, inte bara hålla jämna steg. I de 80 mnkr som
avsatts ingår dock inte enbart asfaltbeläggningar utan även brounderhåll,
renovering av plattytor, renovering av farthinder och andra underhålls
åtgärder på hårdgjorda ytor. För att klara utökningen har förvaltningen
förstärkt med en driftingenjör i beställarfunlctionen. Under 2021 går totalt 59
mnkr till beläggningsunderhåll. I likhet med tidigare år satsar förvaltningen
på att fördela medlen mellan bilvägnät, gång- och cykelvägnät samt några
mer omfattande renoveringsobjekt där även vägkroppen behöver renoveras, i
år Arosvägen, Humlegatan samt Djäknebergsgatan. Dessa projekt är mer
kostsamma per kvadratmeter, då det ingår arbetskostnader för grävarbeten,
deponikostnader för tjärasfalt samt omsättning av kantsten. Förvaltningen
bedömer ändå att det är värdefullt att kunna göra några lite mer omfattande
arbeten varje år, för att komma åt de gator som har allra sämst status och
som annars skulle generera många driftåtgärder.
Tekniska nämndens ramavtal för beläggningsarbeten, som gällt under de
senaste åren, gick ut under vintern och förvaltningen har därför varit ute med
en ny upphandling. På grund av en tvist med en anbudslämnare avbröts
upphandlingen. För att klara den här säsongens asfalteringsarbeten kommer
staden istället att avropa från ett ramavtal som tecknats av SKL Kommentus
för kommuner i Mellansverige. Många mindre kommuner som inte har
resurser att själva teckna beläggningsavtal avropar regelmässigt från detta.
En risk som teknik- och fastighetsförvaltningen har identifierat med den nya
satsningen på beläggningsunderhåll är att Mälarenergi, som är vårt största
grävande verk, inte har motsvarande satsning i sin budget. Mälarenergi har
samma underhållsskuld som tekniska nämnden på bostadsgatorna, och de
kommer troligen inte att hinna beta av sin underhållsskuld i samma takt. Det
kan hanteras på två sätt. Antingen avvaktar förvaltningen Mälarenergis tid
planer, och kan därmed inte gå fram i önskvärd takt. Det andra alternativet är
att asfaltunderhåll sker trots att Mälarenergi har ett känt behov av reinvestering, och att de nylagda ytoma då behöver grävas upp när Mälarenergi förmår
prioritera in dessa objekt.
Tekniska nämnden har initierat en översyn av taxan för grävning i allmän
platsmark. Förslaget är att grävtaxan höjs till en nivå som motsvarar snitt
kommunen, från 1000 kr per grävning till 1500 kr per grävning. Vidare
föreslås ett påslag för grävningar i helt nya ytor, vilket innebär att om en yta
grävs upp inom ett år från färdigställande blir kostnaden för återställning
dubbelt så hög som för äldre ytor. Detta för att betona för de grävande
verken att grävningar påverkar gatuanläggningamas livslängd, och att det

Justerandes signatur

Utdraesbeslvrkande

14(41)

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-18

därför ska premieras att man kan planera och gå i takt med stadens
beläggningsprogram.
Det är väldigt positivt med den stora satsningen på beläggningsunderhållsinvesteringar, men fortsatt är det ett kritiskt läge när det gäller gatudriftekonomin. Tekniska nämnden har mycket små möjligheter att göra rena
driftåtgärder som lagningar av sprickor och potthål, kantskärning av grässvålar, beskäming av busk samt ogräsbekämpning i hårdgjorda ytor. En
asfaltyta med sprickor där växtlighet tillåts tränga upp, samt en hög grässvål
som hindrar vatten att rinna av från ytan, kommer snart att vara i behov av
omfattande och kostsamma åtgärder. Det innebär att underhållsskulden ökar
i ett högre tempo på grund av driftbrist.
Yrkanden

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, med
tillägg att stadsledningskontoret får i uppdrag att skriva fram ett ärende till
nästa kommunstyrelsesammanträde om att föreslå kommunfullmäktige att
skjuta till 15 mnkr till budgeten för strategiska underhållsinvesteringar,
gatubeläggning och bro 2022.
Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD), Vicki Skure Eriksson (C) och
Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och Jesper
Brandbergs (L) tilläggsförslag.
Proposition

Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut
avseende Jesper Brandbergs (L) tilläggsförslag och att kommunstyrelsen
därmed beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut
avseende stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed
beslutar i enlighet med detta.
Kopia till

Tekniska nämnden
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Dnr KS 2017/00404-5.1.1

Beslut - Uppföljning och avrapportering av Näringslivsprogrammets genomförande
Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.
Reservation

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD),
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M) och Emil Thessén (-)
inkommer med särskilt yttrande enligt följande:
"Vi kan konstatera att Västerås fortfarande har en högre arbetslöshet än
jämförbara kommuner hela 10 procent är arbetslösa. Västerås har också en
lägre sysselsättningsgrad än riket som genomsnitt. Detta kan inte fortsätta
utan kräver fler aktiva åtgärder.
Ett annat område där majoriteten har misslyckats och där framförhållningen
har varit alldeles för dålig handlar om tillgången på etableringsbar mark.
Idag har vi stora brister och istället för att nå målet på 100 ha byggklar mark
for ytkrävande verksamhet finns bara 21 ha tillgängligt och ännu värre idag
finns 0 ha detaljplanelagd mark för högt eleffektbehov när målet är 120 ha. "
Ärendebeskrivning

Näringslivprogrammet är ett av stadens övergripande styrdokument och om
fattar hela Västerås stads koncern. Programmet är giltigt över sex år (20172022) och tar sin utgångspunkt i stadens vision.
Kommunfullmäktige antog programmet vid sitt sammanträde den 8 febmari
2017.1 samband med det fick stadsledningskontoret i uppdrag att kontinuer
ligt följa upp genomförandet i styrelser och nämnder och årligen avrapport
era genomförandet till kommunstyrelsen. Utifrån uppdraget har en rapporter
ing till kommunstyrelsen sammanställts.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2022/00617-1.3.2

Beslut - Ändring i förmånsbilspolicyn
Beslut

Ärendet återremitteras för att se över begreppet laddhybrid i policyn.
Ärendebeskrivning

Västerås stad har sedan den 6 februari 1992 en beslutad policy avseende
förmånsbil. Policyn har reviderats avseende priset för en förmånsbil den 1
februari 2010 från 7,0 prisbasbelopp till 7,5 prisbasbelopp.
Det finns åter ett behov av att höja priset för en förmånsbil från 7,5 till 8,5
prisbasbelopp. Anledningen till det är svårigheten att prismässigt rymma en
miljövänlig förmånsbil inom 7,5 prisbasbelopp. En förmånsbil ska enligt
stadens fordonsanskaffningspolicy utgöras av en elbil, ladd hybrid eller
biogasbil.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att höja priset för förmånsbilar från 7,5 prisbas
belopp till 8,5 prisbasbelopp fr o m 1 juni 2022.
Yrkanden

Jesper Brandberg (L) yrkar att ärendet återremitteras för att se över
begreppet laddhybrid i policyn.
Proposition

Ordförande finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om att
återremittera ärendet för att se över begreppet laddhybrid i policyn avseende
förmånsbilar.
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Dnr KS 2022/00278-1.4.1

Beslut - Planeringsunderlag 2023-2026 för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Beslut

Stadsledningskontorets förslag till planeringsunderlag överlämnas för vidare
beredning utan politiskt ställningstagande.
Särskilt yttrande

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD),
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M) och Emil Thessén (-)
inkommer med särskilt yttrande enligt följande:
"Vi Moderater och Kristdemokrater bifogar följande förslag inför budget
arbetet i kommunstyrelsen:
1. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att planera för en kvalitetsförstärkning av upphandling och inköp.
2. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att föreslå en trygghetssatsning
som också är finansierad.
3. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att föreslå en finansiering för att
genomföra citysatsningen tillsammans med verksamma i centrum."
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om planeringsinriktning för Västerås stad
2023—2026. Utifrån denna inriktning utformar nämnderna ett planerings
underlag som i nästa steg utgör grund för stadens årsplan.
Planeringsunderlaget innehåller dels ett avsnitt med viktiga utmaningar och
omvärldsfaktorer. De områden som tas upp här är innovation och tjänste
utveckling, säkerhetsläget, hållbar samhällsutveckling, ett attraktivt och
händelserikt Västerås samt kompetensförsörjning.
Sedan följer ett avsnitt om de ekonomiska förutsättningarna. Här redovisas
förväntade kostnadsförändringar utifrån tidigare fattade politiska beslut. Här
ingår bland annat den ramjustering som behövs efter verksamhetsövergången
från Västerås Marknad- och Näringsliv AB. Här ingår också bedömda fram
tida kostnader utifrån beslutet om stärkt krisberedskap. Ett flertal av åtgärd
erna i handlingsplanen utgörs av investeringar som innebär avskrivningar
och räntor ett antal år framöver. En annan kostnadsförändring som redovisas
är konsekvensen av beslutet om reviderade bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda.
I avsnittet om de ekonomiska förutsättningarna redovisas också ambitions
ökningar som finansieras inom budgetram. Här är upptaget behov av resurs
förstärkning inom upphandlingsområdet. Denna resursförstärkning kommer
att kräva ökad utdebitering till övriga nämnder. En förstärkning inom
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kompetensförsörjning beräknas kunna finansieras via omdisponering av
befintlig ram.
Utöver ovanstående förändringar redovisas ett antal utvecklingsområden
som ännu ej är beslutade eller finansierade. Här poängteras behovet av att
trygghetssatsningen som gäller 2021-2023 förlängs och att resurser krävs vid
stadsgemensamma upphandlingar av IT-system/drift. Här föreslås även att
årets satsning på universitetsstaden omvandlas till en satsning på ett
attraktivt och händelserikt Västerås. Stadsledningskontoret ser även ett
behov av att det finns tillgång till centrala utvecklingsmedel för att kunna
öka utvecklingstakten i staden.
Efter den ekonomiska översikten följer avsnitt om effekt av löne- och pris
ökningar samt om riktade stadsbidrag. Planeringsunderlaget avslutas sedan
med investeringsplan för perioden 2023-2032. Investeringsplanen består
nästan i sin helhet av fordon till förvaltningens uthyrningsverksamhet. Dessa
investeringar sker utifrån övriga nämnders behov.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Stadsledningskontorets förslag till planeringsunderlag godkänns och över
lämnas för vidare beredning.
Yrkanden

Markus Lindgren .(MP) yrkar att beslutet ska lyda "Stadsledningskontorets
förslag till planeringsunderlag överlämnas för vidare beredning utan politiskt
ställningstagande."
Proposition

Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om
att besluta i enlighet med Markus Lindgrens (MP) förslag.
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Dnr KS 2022/00511-1.2.2

Beslut - Uppdrag, utredning av Ängsö naturreservat och
Westmannastiftelsen
Beslut

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda stadens ansvar avseende
Ängsö naturreservat, stadens förhållande till Westmannastiftelsen,
Westmannastiftelsens stadgar och de juridiska förutsättningarna för att bidra
till skötsel och utveckling av naturreservatet. Utredningen ska ske i
samverkan med Region Västmanland.
Ärendebeskrivning

Ängsö är ett uppskattat naturområde som ägs av Westmannastiftelsen, en
naturstiftelse som instiftades 1967 av samtliga kommuner i Västmanland,
Heby kommun samt landstinget i Västmanland. Stiftelsens ändamål var att
vårda och bevara friluftslivet samt att verka för bevarandet och skyddandet
av den västmanländska naturen och landskapsbilden. Från början innefattade
stiftelsen ett antal naturområden spridda i de deltagande kommunerna. Med
tiden har stiftelsens markinnehav minskat och idag äger Westmannastiftelsen
enbart Ängsö. Stiftelsens styrelse tillsätts av den ideella föreningen
Västmanlands kommuner. I den ideella föreningen ingick tidigare även
landstinget och hette då Västmanlands kommuner och landsting (VKL).
Sedan flera åt tillbaka ingår inte regionen i föreningen. Sedan 2007 får
stiftelsen inga bidrag av huvudmännen.
Ängsö är en unik natur- och kulturmiljö med slott, naturreservat med
vandringsleder, ett femtiotal torp och andra byggnader, badplatser, arrenden
för fiske och jordbruk mm. Stiftelsen har inga driftbidrag, utan enbart
intäkter från uthyrning av torp samt arrenden av jordbruk och fiskevatten.
Slottet är byggnadsminne vilket innebär möjlighet till statliga medel.
Naturreservatet Ängsö är statligt, vilket innebär att länsstyrelsen är huvud
man. En skötselplan för området upprättades 2011.1 skötselplanen finns tre
parter som är intressenter, Westmannastiftelsen, Västerås stad samt läns
styrelsen.
Länsstyrelsen svarar enligt skötselplanen för naturvårdsinsatserna medan
Västerås stad ansvarar för huvuddelen av områdets friluftslivsanordningar/
besöksfunktioner, dvs vandringsleder, grillplatser, parkeringsytor,
informationsskyltar, toaletter etc. Staden har upphandlat utförandet av den
skötsel av Ängsö som staden ansvarar för och sedan januari 2022 är PEAB
upphandlad entreprenör för ändamålet.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda stadens ansvar avseende
Ängsö naturreservat, stadens förhållande till Westmannastiftelsen,
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Westmannastiftelsens stadgar och de juridiska förutsättningarna för att bidra
till skötsel av naturreservatet. Utredningen ska ske i samverkan med Region
Västmanland.
Yrkanden

Anna Lundberg (L) yrkar att beslutet ska lyda som följer:
"Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda stadens ansvar avseende
Ängsö naturreservat, stadens förhållande till Westmannastiftelsen,
Westmannastiftelsens stadgar och de juridiska förutsättningarna för att bidra
till skötsel och utveckling av naturreservatet. Utredningen ska ske i
samverkan med Region Västmanland."
Vicki Skure Eriksson (C), Samuel Stengård (KE>), Anna Hård af Segerstad
(M) och Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) förslag.
Proposition

Ordföranden finner efter överläggning att det endast finns ett förslag till
beslut och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.
Kopia till

Tekniska nämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
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Dnr KS 2022/00494-1.5.2

Beslut - Västerås stads medfinansiering av Leader Mälardalen
2023-2027
Beslut

Ärendet återremitteras för att kompletteras med förteckning över Leader
Mälardalens projekt.
Ärendebeskrivning

Leader Mälardalen ger stöd till projekt som syftar till utveckling i det
geografiska området. Stödet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Landsbygdsfonden) och de berörda kommunerna.
Leader-området 2023-2027 består av kommunerna Arboga, Kungsör,
Köping, Hallstahammar, Västerås (utanför tätort), Enköping (utanför tätort),
Håbo, Upplands-Bro och södra Fellingsbrobygden i Lindesbergs kommun.
Området skiljer sig något från tidigare programperiod då Kungsörs kommun
tillkommer.
Leader Mälardalens styrelse har arbetat fram ett förslag om kommunal
medfinansiering för programperioden 2023-2027. En totalbudget föreslås på
cirka 50,8 miljoner kronor, varav kommunerna i Leader-området bidrar med
16,8 miljoner kronor. Ett krav finns på 33 % offentlig medfinansiering,
vilket förutsätter en medfinansiering från kommunerna på maximalt 20
kronor per invånare och år.
Finansieringsförslaget behöver ett godkännande från samtliga kommuner
som ingår i Leader Mälardalen. För Västerås stad uppgår den föreslagna
totalsumman till maximalt 2 680 000 kronor för hela programperioden och
maximalt 536 000 kronor per år (beräknat på 26 762 invånare på Västerås
landsbygd enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik 31/12 2020).
Leader Mälardalen har lämnat in ansökan och förslag om budget för kom
mande programperiod till Jordbruksverket. Besked från Jordbruksverket
väntas i juni 2022. Beviljande av stöd förutsätter att samtliga kommuner har
tagit beslut om medfinansiering.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Västerås stad medfinansierar Leader Mälardalen för programperioden 20232027 med maximalt 536 000 kronor per år. Beslutet om medfinansiering
gäller under förutsättning att Jordbruksverket beviljar Leader Mälardalens
ansökan för programperioden 2023-2027.
Yrkanden

Anna Lundberg (L) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med
förteckning över Leader Mälardalens projekt.
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Vicki Skure Eriksson (C), Samuel Stengård (KD) och Anna Hård af
Segerstad (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) förslag.
Proposition

Ordförande finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om att
återremittera ärendet för att kompletteras med förteckning över Leader
Mälardalens projekt.
Kopia till

Leader Mälardalen
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Dnr KS 2021/01025-1.4.2

Beslut - Aterrapportering av uppdrag, inventering av HBTQIkunskaper inom kommunens verksamheter
Beslut

Ärendet återremitteras för att kompletteras med det underlag som ligger till
grund för uttalanden i rapporten.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021 att ge stadsledningskontoret i
uppdrag att inventera och sammanställa vilka utbildningsinsatser gällande
HBTQI som redan har gjorts i respektive förvaltning samt komma med
förslag på kompletterande utbildningsinsatser.
Inventeringen av utbildningsinsatser gällande HBTQI visar att de flesta
förvaltningarna inte har gjort några större övergripande utbildningsinsatser
inom området under de senaste tre åren. Inom några förvaltningar som
exempelvis kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen, stadsledningskontoret
samt bam- och utbildningsförvaltningen har vissa verksamheter genomfört
mindre utbildningsinsatser.
Under 2020 togs en stadsövergripande digital utbildning fram om HBTQI i
syfte att öka kunskapen och skapa förutsättningar för alltid bästa möjliga
möte. Västerås stad har sedan 2017 också deltagit i Västerås pride och
arrangerar årligen i samband med Västerås pride aktiviteter och utbildnings
insatser internt för att öka kunskapen om HBTQI. Under 2020 och 2021
deltog Västerås stad digitalt i Västerås pride. 2022 kommer Västerås stad
åter delta fysiskt i Västerås pride.
Stadsledningskontoret föreslår att alla medarbetare inom Västerås stad ska ta
del av den digitala utbildning som redan finns. Då flera verksamheter är
under ett högt tryck utifrån Covid 19 och situationen i Ukraina behöver vaije
förvaltning göra en bedömning när det är lämpligt att genomföra
utbildningen.
Stadsledningskontoret kommer också under 2022 se över den nuvarande
digitala utbildningen och eventuellt komplettera den med nya delar. Stads
ledningskontoret kommer även att lyfta in HBTQI-arbetet i stadens över
gripande arbete med diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Ett arbete som
till viss del är klart men som det behöver arbetas vidare med under 2022.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
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Yrkanden

Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med
det underlag som ligger till grund för uttalanden i rapporten.
Carin Lidman (S), Samuel Stengård (KD) och Hawar Asaiesh (V) yrkar
bifall till Elisabeth Unells (M) förslag.
Proposition

Ordförande finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om att
återremittera ärendet för att kompletteras med det underlag som ligger till
grund för uttalanden i rapporten.
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Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar
Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och hand
lingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde
anmäls till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2022/00007-1.2.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas for kommunstyrelsen i form av följande listor:
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens
diarieserie KS under perioden 2022-05-04 - 2022-05-17
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Dnr KS 2021/01631-1.3.2

Beslut - Upphävande av medarbetarpolicy samt chefsuppdrag
och ledarpolicy

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Västerås stads styrande dokument Västerås stads medarbetarpolicy antagen
av kommunfullmäktige den 6 november 2008 och Västerås stads chefs
uppdrag- och ledarpolicy antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober
2015 upphävs.
Ärendebeskrivning

Sedan 2019 har ett utvecklingsarbete kring värdegrunden ”Alltid bästa
möjliga möte” genomförts på uppdrag av stadsdirektör. Syftet med
utvecklingsarbetet var att konkretisera kommunfullmäktiges beslut från 2015
om en gemensam värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. Ännu ett syfte var
att skapa en röd tråd genom hela medarbetarresan utifrån värdegrunden och
sätta fokus på mötet med kund, kollega och samarbetspartner. Målet med
arbetet har varit att öka medvetandet kring vilka beteenden som bidrar till en
önskad arbetsplatskultur och därmed också till en ökad leverans av
uppdraget till kund.
För att uppnå stegförflyttningar inom området har olika aktiviteter kopplat
till HR-områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla
genomförts under 2019 - 2021. Nedan nämns några aktiviteter:
- Ny kommunikationsstrategi utifrån värdegrunden kopplat till intern
kommunikation och arbetsgivarvarumärket. Denna syftar till att skapa dialog
och lyfta goda exempel på hur värdegrunden konkretiseras i beteenden i
mötet med kund, kollega eller samarbetspartners.
- Ny stadsövergripande mall för medarbetarsamtal och lägesavstämningar.
- Ny ledarutbildning för stadens chefer. Under 2020 - 2021 träffade stadsdirektören cirka 300 chefer vid olika tillfällen för att genomföra utbildningen
”Ledarskap genom alltid bästa möjliga möte”. I samband med utbildningen
togs även ett nytt utbildningsmaterial fram för att skapa förutsättningar för
chefer att genomföra olika aktiviteter tillsammans med medarbetare.
Utbildningen är nu en del av stadens chefsintroduktion och genomförs en
gång på våren och en gång på hösten.
- Nya lönekriterier kopplat till värdegrunden togs fram och implementerade
under 2021.1 samband med genomförandet genomfördes även en stadsöver
gripande utbildning för alla chefer under ledning av förhandlingschefen.
- Bemötandekod för medarbetare och chefer i Västerås stad.
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Bemötandekoden
Som en del av utvecklingsarbetet har en Bemötandekod för ”Alltid bästa
möjliga möte” tagits fram för medarbetare och chefer i Västerås stad.
Bemötandekoden (diarienummer KS 2020/00438) är ett internt styr
dokument beslutat av stadsdirektör, som på att pedagogiskt sätt knyter ihop
flera av styrdokumenten inom medarbetarskap och ledarskap till ett och
samma dokument. Syftet är att det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara
tydligt vilka förväntningar, förhållningssätt och spelregler som gäller på
arbetsplatsen. Bemötandekoden tar till exempel upp en säker och hållbar
arbetsplats och att det aldrig är tillåtet med diskriminering, kränkande
särbehandling eller trakasserier på arbetet. Samtliga områden inom
Bemötandekoden är kopplade till värderingarna i ”Alltid bästa möjliga
möte”. Den innehåller även hänvisningar kring hur och var medarbetare kan
vända sig i olika situationer.
Under 2021 reviderades Bemötandekoden med ett nytt stycke:
Medarbetarskap och Ledarskap genom Alltid bästa möjliga möte. Syftet med
revideringen var att tydliggöra övergripande riktning och förväntningar på
medarbetarskap samt chefs- och ledarskap i Västerås stad. Stycket är också
en strategiskt viktig riktning för medarbetarutveclcling och ledarutveckling i
Västerås stad, något som är av hög prioritet kopplat till stadens
kompetensförsörjning.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Västerås stads styrande dokument Västerås stads medarbetarpolicy antagen
av kommunfullmäktige den 6 november 2008 och Västerås stads chefs
uppdrag- och ledarpolicy antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober
2015 upphävs.
Yrkanden

Anna Lundberg (L) och Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
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§224

Dnr KS 2021/00141-1.4.1

Beslut - Återrapportering av uppdrag, identifiera platser i
befintligt eller tillkommande gatunät där cykelgator skulle vara
lämpliga, som en del i att utveckla cykelstaden Västerås.
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
Följande ändringar görs i ärendeunderlaget:
1. Stycke 1.2 skrivs om så att det blir tydligt att inga parkeringsplatser for
bilar ska tas bort på Domkyrkoesplanaden.
2. Stycke 7 om Brahegatan och Knutsgatan skrivs om så att det blir tydligt
att inga gator stängs av för biltrafik och att inga parkeringsplatser ska tas
bort.
3. Rapporten läggs till handlingarna, med ovanstående revideringar, och
uppdraget avslutas.
Reservation

Staffan Jansson (S), Carin Lidman (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Jonas
Cronert (S), Maria Kesselring (S) och Hawar Asaiesh (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt följande:
"Jag reserverar mig mot beslutet att ändra i tjänsteskrivelsen enligt
liberalernas förslag.
Vi i Centerpartiet anser att vi måste öka takten att få fram en plan för
snabbcylcelstråk, underlätta för cykel som färdmedel i all kommun- och
stadsplanering och få fram en kommunövergripande cykelstrategi. Fler och
fler som bor i och utanför Västerås vill kunna använda cykeln som
färdmedel, men inte med livet som insats. Därför är det viktigt att bygga
cykelvägar även på landsbygden, något som vi som genuint landsbygdsparti
driver sedan lång tid tillbaka."
Särskilt yttrande

Markus Lindgren (MP), Staffan Jansson (S), Carin Lidman (S), Ann-Louise
Molin Östling (S), Jonas Cronert (S) och Maria Kesselring (S) inkommer
med särskilt yttrande enligt följande:
"Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det är viktigt att det finns
goda möjligheter för alla västeråsare att ta sig fram enkelt och säkert med
cykel året runt. Tekniska nämnden har genomfört ett uppdrag från
kommunfullmäktige att identifiera platser i befintligt eller tillkommande
gatunät där cykelgator skulle vara lämpliga, som en del i att utveckla
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ställer oss därför inte bakom de insatser som föreslås som handlar om att
stänga av gator för biltrafik och ta bort befintliga parkeringsplatser."
Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) inkommer med särskilt yttrande
enligt följande:
"I vår gemensamma KD och M budget har vi avsatt mera resurser än
majoritetens budget för att underhålla befintligt cykelvägsnät vilket är
avgörande för att möjliggöra för cykelburen trafik i vår stad. Till det har vi
lagt flera förslag omkring att tillskapa cykelstråk skilda från gångtrafikanter,
vilket möjliggör en säkrare och snabbare cykeltrafik. Detta är något som idag
saknas i stora delar av centrala Västerås och som är beklagligt. Där kan vi
göra mer.
Vi vill även poängtera vikten, vilket framgår i berörd nämnds hantering av
frågan, att kostnadsbilden över investeringar och även lämpligheten av
implementering av cykelfartsgator behöver följas upp från fall till fall. Vi
måste kunna hålla två tankar i gång parallellt och det innebär att vi inte kan
eller ska bygga bort parkeringsytor för boende som redan idag har brist på
parkeringar i centrala delar av staden och vi kan inte heller tillskapa cykelfartsvägar som riskera att, utan analys, bli risker för alla trafikanter med
ändringar i färdmönster som vissa cykelfartsgator innebär när cyklister tillåts
köra mot enkelriktat på gemensamma vägar. Vi ska stats och bygga ut cykel
nätet i vår stad på rätt sätt med hänsynstagande till hela trafikbilden. Det är
vad vi som Kristdemokrater kommer arbeta vidare med för att återupprätta
cykelstaden Västerås."
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 uppdraget från kommunfullmäktige
att identifiera platser i befintligt eller tillkommande gatunät där cykelgator
skulle vara lämpliga, som en del i att utveckla cykelstaden Västerås.
Uppdraget är genomfört och återrapporterades till tekniska nämnden 202110-21.
I den rapport som tagits fram presenteras de gator som har identifierats som
lämpliga i ett första skede. Den framtagna rapporten utgör en grund för
fortsatt arbete inom staden. I rapporten har det föreslagits sträckor i befintligt
eller tillkommande gatunät där cykelfartsgator kan vara lämpliga. Detta med
bakgrund i att regeringen under 2020 gjort det möjligt för kommuner att
reglera gator som cykelfartsgator.
De gator som presenteras i rapporten behöver analyseras vidare innan det
kan fastställas om de är helt lämpliga som cykelfartsgator. Arbetet med att
identifiera och eventuellt implementera cykelfartsgator i Västerås kommer
att fortsätta även efter att rapporten presenterats, bland annat i kommande
detaljplaner, planprogram och investeringsprojekt.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
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Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Yrkanden

Jesper Brandberg (L) yrkar på följande ändringar i ärendeunderlaget:
1. Stycke 1.2 skrivs om så att det blir tydligt att inga parkeringsplatser för
bilar ska tas bort på Domkyrkoesplanaden.
2. Stycke 7 om Brahegatan och Knutsgatan skrivs om så att det blir tydligt
att inga gator stängs av för biltrafik och att inga parkeringsplatser ska tas
bort.
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD)
och Emil Thessén (-) yrkar bifall till Jesper Brandbergs (L) förslag.
Markus Lindgren (MP), Carin Lidman (S), Hawar Asaiesh (V) och Vicki
Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag och avslag
på Jesper Brandbergs (L) ändringsförslag.
Proposition

Ordföranden fmner att det finns två förslag till beslut, dels ändringsförslag
från Jesper Brandberg (L), dels bifall till stadsledningskontorets förslag från
Markus Lindgren (MP). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
styrelsen beslutar i enlighet med Jesper Brandbergs (L) förslag.
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Dnr KS 2021/02358-3.12.4

Beslut - Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för
elsparkcyklar

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Stefan Handing
(SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tobias Utterstedt (SD)
har 2021-12-02 lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken
”Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar”.
Motionärerna lyfter att användandet av elsparkcyklar den senaste tiden har
haft en enorm ökning i Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut
dem blir allt fler. Inte sällan placeras elcyklama efter användning på ett
trafikfarligt sätt som leder till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk
dödsolycka inträffat efter att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på
en cykelbana. Personer med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu
större risk att skada sig då elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer.
Flera kommuner har beslutat att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med
dessa är för många. Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte
skadar sig. Flera kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har
redan infört detta.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige med anledning av
ovanstående att besluta:
- Att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för
elsparkcyklar på strategiska platser i city samt omliggande stadsdelar i
Västerås.
Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2021 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan
motionen på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och nämnden
för idrott-, fritid- och förebyggande. Samtliga nämnder har inkommit med
yttranden.
I september 2019 gav (MP), (S), (L) och (C) i uppdrag till teknik- och
fastighetsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för verksamheter som hyr ut
elsparkcyklar. En projektbeskrivning togs fram och godkändes av tekniska
nämnden den 24 oktober 2019.1 befintligt uppdrag och i den projekt
beskrivning som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring
specifika uppställningsplatser för elsparkcyklar. Arbetet med att utvärdera
frågan pågår hos teknik- och fastighetsförvaltningen och en sammanställning
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av utvärderingen bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden
under våren 2022.
Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande konstaterar att de inte har något
att erinra på motionen då cykelparkeringar och liknande hanteras av
fastighetsägare.
Stadsledningskontoret kan liksom både tekniska nämnden och byggnads
nämnden konstatera att förslaget i motionen hanteras inom ramen för redan
pågående uppdrag från tekniska nämnden. Stadsledningskontoret delar även
byggnadsnämndens syn på att det i ett sådant uppdrag är viktigt att se dessa
typer av fordon som en del av ett större system med kopplingar till andra
färdsätt, exempelvis kollektivtrafiken.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att frågan är
omhändertagen av berörd nämnd och att motionen därför inte föranleder
någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Kopia till

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
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VÄSTERAS STAD
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§226

Dnr KS 2021/02368-2.8.3

Beslut - Motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och
upptäcka välfärdsbrott
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Reservation

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD),
Eleonore Lundkvist (M) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag.
Arendebeskrivning

Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om etjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott föreslagit att kommun
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast tillse att en e-tjänst
kommer till stånd på stadens hemsida där tips om befarade välfärdsbrott kan
lämnas anonymt.
Kommunfullmäktige har den 2 december 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till nämnden för personer med funktions
nedsättning, individ- och familjenämnden och äldrenämnden.
Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar.
Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning framhåller att en visselblåsarfunktion redan finns som e-tjänst i staden. Nämnden anser därför att
den existerande visselblåsarfunlctionen kan användas för det ändamål som
motionen anger.
Individ- och familjeförvaltningen har sedan 2006 arbetat metodiskt med att
upptäcka försök till bedrägerier och utreda dessa. Det förekommer idag
regelbundet att allmänheten tar kontakt med förvaltningen och förmedlar
misstanke om att någon uppgett oriktiga uppgifter vilka sedan utreds.
Nämnden menar att en e-tjänst i vilken medborgaren kan lämna uppgifter
främst är ett komplement till den befintliga möjligheten att via telefon eller
brev upplysa förvaltningen om misstänkta felaktiga utbetalningar.
Äldrenämnden bedömning är att det inte är svårigheter med att få in själva
informationen gällande välfärdsbrott som är problemet utan snarare att
kunna bevisa och utreda misstanken rent konkret. Nämnden anser att den
redan existerande visselblåsarfunktionen kan användas för ändamålen som
motionen anger och ser därför inget behov av ytterligare en tjänst.
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I nämndernas yttranden framgår att de berörda förvaltningarna redan arbetar
organiserat med att komma tillrätta med bidragsfusk. Det framgår även att
anmälningar redan kommer in via andra vägar och individ- och familjeförvaltningen menar att en e-tjänst av den typ som föreslås i motionen främst
skulle fungera som ett komplement till de andra kanalerna. Det framhålls
också från vård- och omsorgsförvaltningen att svårigheten inte är att få in
information om välfärdsbrott utan snarare att kunna utreda och bevisa
misstanken. Stadsledningskontorets bedömning är därför att eventuella
insatser för att komma tillrätta med välfärdsbrott därför i första hand bör
läggas på detta område, då svårigheten inte är att få in informationen utan att
kunna utreda ärendena.
Gällande förslaget från nämnden för personer med funktionsnedsättning och
äldrenämnden om att den befintliga visselblåsarfunktionen skulle kunna
användas för att rapportera välfärdsbrott så anser stadsledningskontoret att
det inte är ett lämpligt alternativ. I riktlinjen för visselblåsarfunktionen
framgår att den har inrättats för att underlätta för anmälare/visselblåsare att
anmäla misstanke om korruption, oegentligheter och allvarliga miss
förhållanden i den egna verksamheten. Den är alltså inte avsedd för att
externa personer ska kunna rapportera in välfärdsbrott. Bedömningen från
stadsledningskontoret är därför att det inte är lämpligt att använda vissel
blåsarfunktionen till det ändamål som föreslås i motionen, då respektive
syfte och målgrupp för tjänsterna är helt olika.
Det finns i övrigt redan ett webbformulär på Västerås stads hemsida där
synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten på ett enkelt sätt
kan lämnas. Staden arbetar strukturerat med synpunkter och klagomål och
enligt den policy som har antagits av kommunfullmäktige ska den som har
synpunkter på verksamheten få svar eller återkoppling om var ärendet
kommer att hanteras inom två dagar.
Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av att det redan finns möjlighet
att anmäla befarade välfärdsbrott via stadens hemsida att motionen inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Yrkanden

Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) yrkar
bifall till motionen.
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets
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förslag från Staffan J ansson (S). Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
Kopia till

Äldrenämnden
Individ- och familj enämnden
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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§ 227

Dnr KS 2022/00657-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 mars 2022
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 2022
anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser
kvartal januari till och med mars 2022.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 2022
anmäls och läggs till handlingarna.
Kopia till

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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§ 228

Dnr KS 2022/00649-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 mars 2022
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars
2022 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal januari till och
med mars 2022.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenätnndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars
2022 anmäls och läggs till handlingarna.

Utdracsbestyrkande
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Dnr KS 2022/00002-2.8.6

Stadsdirektören informerar
Beslut

Informationen förklaras mottagen.
Ärendebeskrivning

Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om följande:
- Rasmus Paludans demonstration fortlöpte utan större incidenter.
- ISF-staben avvecklas 1 juni.
Under punkten informerar även administrativ chef Pia Svennerholm Moberg
om hanteringen av protokollsutdrag i samband med expediering av yttranden
och andra beslut.

Justerandeji-sienatur

Utdraesbestvrkande
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Dnr KS 2021/01256-1.2.1

Beslut - Ändrat datum för kommunstyrelsens sammanträde
Beslut

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2022 flyttas till den 24
augusti 2022.
Ärendebeskrivning

För att få mer tid för beredning efter sommarsemestern föreslås att kommun
styrelsens sammanträde den 17 augusti 2022 flyttas till den 24 augusti.

Justerandes signatur

Utdraesbestvrkande
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