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§417 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Marcus Jacobson (M) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§418 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs, med tillägg av ärende om uppdrag till 
stadsdirektören gällande lots för näringslivsetableringar samt ändringen att 
ärende 4 behandlas sist.

2. Ärende 1 - 7 är offentliga.

3. Kommunstyrelsen godkänner att praktikanterna Adrian Ferm, Elin 
Sjödahl, Filippa Nedell och Andreas Öström får närvara under hela 
sammanträdet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§419 Dnr KS 2021/02079-1.2.2

Beslut - Beviljande av deltagande i Mälardalsrådets studieresa 
till Wien den 9-11 februari 2022

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att Anna Hård af Segerstad (M) och Anders 
Teljebäck (S) deltar i Mälardalsrådets studieresa till Wien den 9-11 februari 
2022.

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen efter genomförd resa.

Anna Hård af Segerstad (M) deltar ej i beslutet och lämnar rummet.

Särskilt yttrande
Anna Lundberg (L) inkommer med särskilt yttrande, i vilket även Anna 
Thunell (MP) instämmer, enligt följande:

"Jag har tidigare framfört kritik över studieresor som genomförts på 
skattebetalarnas bekostnad. Jag menar att en resa som bekostas av det 
allmänna alltid behöver ha ett tydligt syfte och nytta för staden för att det ska 
motivera ett deltagande. I detta fall har jag svårt att se vad resan skulle 
tillföra Västerås men ser fram emot en tydlig återrapport där detta framgår".

Ärendebeskrivning
Mälardalsrådet är en organisation som samlar politiker och beslutsfattare i 
Mälardalen för att gemensamma främja utvecklingen i regionen. Organisa
tionen har 56 kommuner och tio regioner som medlemmar. Som en del av 
medlemmarnas fortbildning anordnas internationella studieresor och nästa 
studieresa går till Wien den 9-11 februari 2022.

Wien placerar sig ofta bra i internationella undersökningar som mäter livs
kvalitet och attraktivitet. Under tio år har Wien toppat Mercer Quality of 
Living Rankings listor som världens bästa stad att leva i. Stort kulturutbud, 
ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem och hög säkerhet är några av anled
ningarna.

Programmet för resan erbjuder en inblick i hur akademi, näringsliv och 
offentlig sektor tillsammans arbetar för att möta samhällsutmaningar. I Wien 
uppmärksammas bland annat följande delar:

• Smart City Wien: En central del är stadsutvecklingsplanen STEP 2025 som 
betonar Wiens funktion som grön och dynamisk storstadsregion. Tillsam
mans med grannregionerna Niederösterreich och Burgenland utvecklar Wien 
”Stadtregion+” med länsöverskridande infrastrukturplanering och ett 
utvecklat kollektivtrafiksystem.

• Wiens bostadsmodell: Staden har fått internationell uppmärksamhet för sin 
bostadspolitiska inriktning där bostadsbyggandet är socialt hållbart, estetiskt,

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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kostnadseffektivt och miljövänligt. Bostadsmarknaden kännetecknas av låga 
hyror, korta bostadsköer och en stor andel subventionerade lägenheter.

• Internationell trafik: De transeuropeiska transportnäten (TEN-T) är av stor 
betydelse för Wien och Österrike och tre av transportlcorridorerna går genom 
landet. Tågtrafiken Twincity Rail mellan huvudstäderna Wien-Bratislava 
med anslutning till Wiens tunnelbanesystem uppgraderas för både person- 
och godstransporter.

• Urban Innovation Vienna: Ett Quadruple Helix-baserat kompetenscenter 
för utveckling av staden inom områdena energi och klimat samt strategisk 
stadsutveckling.

• Framgångsrika universitet: I Wien finns flera universitet där Universität 
Wien och Technische Universität Wien (TU) är bland de högst rankade i 
världen. TU arbetar bland annat tillsammans med Wiens handelskammare 
för att stimulera samarbete mellan näringsliv och forskning.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Kommunstyrelsen godkänner att Anna Hård af Segerstad (M) och Anders 
Teljebäck (S) deltar i Mälardalsrådets studieresa till Wien den 5-7 februari 
2022.

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen efter genomförd resa.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Vicki Skure Eriksson (C) och Staffan Jansson (S) 
yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag.

8 (40)

Justerandes sienatur UtdraRsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

9(40)

§ 420 Dnr KS 2021/00074-1.4.2

Månadsrapport oktober 2021 för Västerås stad 

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

2. Nämnder med prognostiserade underskott ska vidta åtgärder för en 
ekonomi i balans. Individ- och familjenämnden har enligt tidigare beslut rätt 
att redovisa ett maximalt underskott på 30 mnkr.

Anna Maria Romlid (V) deltar ej i beslutet avseende beslutssats 2.

Ärendebeskrivning
Årsprognosen för Västerås stad redovisar ett överskott på 852 mnkr, eller

9,1 % av skatter och generella statsbidrag. Exklusive jämförelsestörande 
posters såsom realisations- och exploateringsvinster beräknas resultatet till 
4,5%. Det kan jämföras med årets budget på 72 mnkr, eller 0,8 % av skatter 
och generella statsbidrag, och prognosen i september på 720 mnkr. Det ger 
en budgetavvikelsen på 779 mnkr.

Högre beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag ingår i prognosen 
med 271 mnkr.

Prognosen för realisationsvinster för försäljning av anläggningstillgångar är 
161 mnkr, huvudsakligen från försäljning av tomträtter.

Marknadsvärdet på fmansportföljerna har ökat med 130 mnkr under året och 
ingår i fmansnettot på 149 mnkr.

Prognosen för verksamhetens resultat, före fmansposter, är ett överskott med 
703 mnkr. Att prognosen är positiv beror främst på högre skatteintäkter, 
högre statsbidrag samt realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar. Kostnaderna avviker negativt för skyddsplaceringar 
för personer utsatta för våld i nära relationer samt familj ehemsplaceringar av 
barn och unga inom individ- och familjevården och för kollektivtrafiken.

Nämnderna har en sammanlagd prognos på ett överskott om 75 mnkr, 
exklusive realisationsvinster och exploateringsvinster. Underskott bedöms i 
individ- och familj enämnden (-17 mnkr), tekniska nämnden (-25) och 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande (-8).

Nämndernas prognos över Coronas påverkan summerar till en negativ effekt 
med 7 mnkr för 2021, vilket ingår i nämnderna sammanlagda prognos på 75 
mnkr.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till beslutssats 1 i stadsledningskontorets 
förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§421 Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och 
handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående 
sammanträde anmäls till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§422 Dnr KS 2021/01769-1.2.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens diarie- 
serie KS under perioden 2021-11-02-2021-11-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§423 Dnr KS 2021/00026-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:10 - Granskning av stadens 
hantering av covid-19, ur ett internt kontrollperspektiv

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Revisionsrapporten läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har det genomförts en gransk
ning av kommunstyrelsens, äldrenämndens, utbildnings- och arbetsmark
nadsnämndens, kulturnämndens samt miljö- och konsumentnämndens styr
ning och interna kontroll rörande hanteringen av covid-19. Syftet var att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig styrning och 
intern kontroll rörande hanteringen av covid-19.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Kopia till
Västerås stads revisorer

Justerandes signatur

Q
Utdraesbestvrkande
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§424 Dnr KS 2021/01722-1.3.2

Beslut - Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Förslag till nytt revisionsreglemente för Räddningstjänsten i Mälardalen 
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2022 och tills dess att 
fullmäktige fattar annat beslut.

Ärendebeskrivning
1 den förbundsordning avseende räddningstjänsten i Mälardalen som kom
munfullmäktige tog beslut om 5 november 2020 så är det skrivet i paragraf 5 
att ett revisionsreglemente ska antas av förbundets medlemskommuners 
respektive kommunfullmäktige efter förslag från förbundets förtroendevalda 
revisorer.

För att underlätta för revisorerna att fullgöra sitt uppdrag har förslag till 
reviderat reglemente utarbetats i samverkan mellan förbundets förtroende
valda revisorer och PricewaterhouseCoopers (PWC). Reglementet är fram
taget utifrån Sveriges kommuner och regioners rekommendationer gällande 
revisorsreglemente samt uppdateringar i den nya kommunallagen.

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är kommunfullmäktiges 
och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktige
beredningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala 
självstyrelsen.

Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Förslag till nytt revisionsreglemente för Räddningstjänsten i Mälardalen god- 
lcänns att gälla från och med den 1 januari 2022 och till dess att fullmäktige 
fattar annat beslut.

Kopia till
Räddningstjänsten Mälardalen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§425 Dnr KS 2018/02101-3.10.6

Beslut - Uppdrag, investera in en planfri korsning Johannes- 
bergsvägen och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till 
senast sommaren 2020

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska nämnd
en i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen och 
Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020.

Uppdraget är nu genomfört till en kostnad av ca 54 mnkr och kan åter- 
rapporteras till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag.

Kopia till
Tekniska nämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§426 Dnr KS 2018/02100-3.10.6

Beslut - Uppdrag, göra investeringar i Kolkaj och Kolplan för ett 
färdigställande senast till sommaren 2020

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 
större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 
hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 
samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 
genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer.

Samtidigt förs dialog om att relokalisera tyngre verksamheter från de 
centrala delarna av Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. 
När fler verksamheter ska in på hamnområdet och större mängd gods 
hanteras krävs att tillgängliga ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten 
får möjlighet till optimering. Rapport från Teknik- och fastighetsförvaltning
en bifogas ärendet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§427 Dnr KS 2021/01944-3.3.1

Beslut - Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, 
Gäddeholm

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godlcänns.

Ärendeb eskrivning
Staden har för avsikt att exploatera delar av Gäddeholm och behöver för det 
ändamålet förvärva mark som tillhör Geddeholms AB. Markområdet ska 
fastighetsbildas till en särskild exploateringsfastighet och därefter styckas 
och säljas av Västerås stad till olika styckebyggare och övriga byggherrar 
enligt kommande beslut i fastighetsnämnden.

Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 och Gäddeholm 1:2, 
där den sistnämnda fastigheten tillhör Västerås stad. Fastigheten Gäddeholm 
2:1 ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan 
parterna med en överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor.

Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-26 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns.

Yrkanden
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur U td ra gsbes tvrkande
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Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stenåldern 4 

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Stenåldern 4, som är belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av 
Västerås kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål 
till brf Skölden. Tomträtten består av tre huskroppar i tre våningar med 126 
lägenheter.

Brf Skölden önskar frilcöpa tomträtten. Förslag till köpeavtal har upprättats 
med en köpeskilling om 25 000 000 kr för Stenåldern 4. Värdering är utförd 
av auktoriserad värderare. Friköpspriset har beräknats efter 2 000 kr/kvm 
bruttoarea. Fastighetens byggrätt omfattar 12 513 kvm bruttoarea.

Fastighetsnämnden beslutade 2021-09-21 att föreslå kommunfullmäktige att 
köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns.

Yrkanden
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
F astighetsnämnden

§ 428 Dnr KS 2021/01802-3.3.4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§429 Dnr KS 2021/01943-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2021

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske kvart
alsvis 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, individ- 
och familj enämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 
september 2021.

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 familj e- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familj enämnden

Äldrenämnden

Justerandes signatur

C
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§430 Dnr KS 2021/01946-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2021

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa funlctions- 
hindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2021 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 juli till och med september 2021.

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 verk
ställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa funktions
hindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§431 Dnr KS 2020/00802-2.5.0

Beslut - Uppdrag, redovisa hur många och vilka organisationer/ 
nätverk Västerås stad är medlem i som kostar pengar samt hur 
mycket Västerås stad betalar till respektive organisation

Beslut
Ärendet återremitteras för komplettering.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll vid sammanträdet den 7 maj 2020 en motion från 
Anna Hård af Segerstad (M) om stadens deltagande i olika typer av 
organisationer. I motionen föreslås att staden redovisar hur många och vilka 
organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som kostar pengar, samt 
hur mycket Västerås stad betalar till respektive organisation. Dessutom 
föreslås att staden redovisar vilka organisationer och nätverk Västerås stad 
inte har varit aktiva inom de senaste fyra åren, samt som Västerås stad skulle 
kunna lämna.

En sammanställning över de olika organisationer och nätverk Västerås stad 
är medlem i och betalar avgift till har utifrån motionen tagits fram. Då 
många av dessa nätverk och organisationer är professionsspecifika och 
hanteras på förvaltningsnivå föreslås att frågan om utträde överlämnas till de 
berörda nämnderna för ställningstagande.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas 
till berörda nämnder för ställningstagande.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att ärendet 
återremitteras för att kompletteras med en sammanställning av vilka 
föreningar staden är med i.

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att återremittera ärendet för komplettering med en sammanställning av vilka 
föreningar staden är med i.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§432 Dnr KS 2021/00668-3.12.3

Beslut - Motion från (M) angående cykeltrafik på Smedjegatan 

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder inte någon 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 Unell (M) med fleras förslag enligt följande:

"Denna motion tar upp hur vi kan synliggöra alternativa vägar för den snab
ba cykeltrafiken genom city. Smedjegatan har idag blivit ett viktigt restau
rangstråk och stråk med många gående, vilket är mycket glädjande. Att på ett 
enkelt sätt synliggöra alternativa vägar förstärker gatan som gång och 
restauranggata. Ett tydliggörande av var man går och cyklar på gatan skulle 
också öka säkerheten för gångtrafikanter. I väntan på ett genomförande av 
Moderaternas nämndinitiativ i tekniska nämnden om två huvudcykelstrålc 
genom Västerås city, behöver alternativa cykelvägar till Smedjegatan 
synliggöras och enklare tydliggöras så att cyklar, gående och restauranger 
kan samsas på ett säkrare sätt."

Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) har 2021-04-06 lämnat en motion till kommunfull
mäktige med rubriken ”Motion angående cykeltrafik på Smedjegatan”. 
Motionären lyfter bland annat problemet med att Smedjegatan är en genom
fartsled för cyklister och elsparkcyklar, vilka ofta håller högre hastigheter 
och kan orsaka olyckstillfällen i det restaurangtäta stråket. Moderaterna 
föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba cykel
trafiken genom city

2. Att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsa på ett 
trafiksäkert sätt på Smedjegatan

Kommunfullmäktige beslutade 15 april 2021 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och byggnadsnämnden med önskan om svar 
senast 31 augusti 2021. Svar har inkommit från båda nämnderna.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.

Justerandes signatur . Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 
bifall till att-sats 1 i motionen.

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till att-sats 1 
i motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadslednings- 
kontorets förslag från Anna Thunell (MP). Ordföranden föreslår en proposi
tionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföran
den firmer att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadslednings- 
kontorets förslag.

Kopia till
Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

24 (40)

§433 Dnr KS 2021/01890-6.0.2

Beslut - Uppsägning av avtal mellan Västerås stad och 
Eskilstuna kommun avseende skola i Kvicksund

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige 

Följande två avtal sägs upp:

a. Grundavtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kvicksund, beslutat av kommunfullmäktige den 31 augusti - 1 september 
1995, § 116.

b. Tilläggsavtal, avseende den del som rör 6-årsverksamhet (numera 
förskoleklass), mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola 
i Kvicksund, beslutat av kommunfullmäktige den 29 januari 1998, § 4.

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 Unell (M) med fleras förslag enligt följande:

"Kvicksund har ett långsiktigt skolsamarbete mellan Västerås och Eskils
tuna. Det krävs att detta samarbete fortsätter och att båda kommunerna 
planerar och samarbetar kring hållbara och långsiktiga lösningar för våra 
medborgare. Detta är särskilt viktigt när vi pratar om barn och eleVer.

Vi ser med tillförsikt framemot att fortsätta arbeta för att bamen på lands
bygden ska kunna gå kvar på sina skolor och behandlas rättvist. Nu med 
förhoppningen om att nämnden tar fram tydligare spelregler och arbetssätt så 
att Västeråsarna vet vad som gäller och har långsiktiga förutsättningar, vilket 
är särskilt viktigt när vårdnadshavare väljer skola till sina barn.

Det är av yttersta vikt att kommunen framgent ser Rytteme och Kvicksund 
som en enhet och inte gör egna uppdelningar som skiljer sig från olika 
nämnder och förvaltningar men framförallt avviker starkt från hur området 
ser ut."

Särskilt yttrande

Anna Lundberg (L) och Vicki Slcure Eriksson (C) inkommer med särskilt 
yttrande enligt följande:

"Samverkan mellan Eskilstuna och Västerås har fungerat mycket väl ända 
sedan överenskommelsen om att bygga skolan i Tegelviken gjordes under 
senare delen av 90-talet. Kvicksund är en unik ort som finns belägen i två 
olika kommuner, där skolan bidragit positivt till att knyta ihop orten. Det 
ställer extra stora krav på både Västerås Stad och Eskilstuna kommun att 
hitta möjliga lösningar på samverkan när lagstiftning och ansvarsfördelning 
är utformat utifrån att varje kommun ansvarar för sina invånare.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Den ortsdialog som gjordes för Kvicksund 2016 visar att det går att ta ett 
gemensamt ansvar för ortens utveckling från både Västerås Stad och Eskils
tuna kommun och där skolan lyftes fram som Kvicksunds allra största styrka 
som ort, följt av Mälaren och närheten till naturen. Vi vill därför vara extra 
tydliga med att vi politiskt vill fortsätta den samverkan på ett positivt sätt, 
även om lagstiftningen inte fullt ut ger oss förutsättningarna."

Ärendebeskrivning
Vid översynen av de i ärendet aktuella avtalen har i relevanta delar samman
fattningsvis framkommit följande:

- Aktuella avtal strider mot skollagstiftningen.

- Ett samverkansavtal med annan kommun gällande grundskola kan enbart 
avse att en kommun överlåter sitt hemkommunansvar för planering av skola 
till annan kommun.

- Om en kommun överlåter sitt hemkommunansvar till annan kommun har 
hemkommunen inte längre någon skyldighet att planera eller garantera plats i 
kommunens grundskolor.

- Västerås stad har inte ingått ett sådant avtal som innebär att hemkommun
ansvaret har överlåtits till Eskilstuna kommun.

- Det är mottagande kommun som fattar beslut om att motta elever i sin 
grundskoleverksamhet. Det saknas möjlighet att på förhand avtala kring 
detta.

- Bedömningen är att det skolrättsligt saknas utrymme för Västerås stad att 
ingå ett samverkansavtal som skulle innebära att överlåta hemkommun
ansvaret till Eskilstuna kommun.

- Aktuella elever har placerats på Tegelviken med stöd av en bestämmelse 
som anger att det på grund av elevens personliga förhållanden föreligger 
särskilda skäl.

- Västerås stad har inte planerat och dimensionerat för eleverna i sin grund
skoleverksamhet.

Grundskolenämnden beslutade den 23 mars 2021, § 86, att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över möjligheten att ingå ett nytt avtal med Eskilstuna kom
mun om överlåtelse av hemkommunansvar för planering av skola för barn 
och elever boende Kvicksund, Rytteme eller delar därav, enligt följande:

-1 nära samarbete med Eskilstuna kommun se över möjligheten att ingå ett 
samverkansavtal gällande skola för eleverna i Kvicksund.

-1 nära samarbete med Eskilstuna kommun se över möjligheten att ingå ett 
samverkansavtal gällande skola för eleverna i Rytteme eller delar därav.

- Belysa vilka konsekvenser sådana avtal kan innebära.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

26 (40)

- Dessa utredningsuppdrag är huvudspår utifrån tidigare lagda uppdrag (§ 
250/2020) och ska därför prioriteras. Återrapport ska ske till grundskole- 
nämnden senast i april och övriga uppdrag förlängs till maj.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört uppdraget i samverkan 
med Eskilstuna kommun. De slutsatser och bedömningar som barn- och 
utbildningsförvaltningen gjort har återrapporterats till nämnden enligt 
sammanfattningsvis följande:

- Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det saknas förutsättningar 
att ingå överenskommelse om överlåtelse av hemkommunansvar avseende 
Kvicksund, Rytterne eller delar därav, då det i dagsläget saknas en avtalspart 
som avser ingå en ny överenskommelse.

- Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal sägs upp då 
de inte är förenliga med gällande lagstiftning. Avtalens uppsägning bör ske 
så snart som möjligt och i dialog med Eskilstuna kommun.

- Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för vilka bestämmelser i skol
lagen som är tillämpbara om överenskommelse inte ingås samt hur dessa 
bestämmelser ska omhändertas av barn- och utbildningsförvaltningen.

- Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden uppmanar 
förvaltningen att säkerställa ett väl fungerande samarbete med Eskilstuna 
kommun kring interkommunala placeringar.

Grundskolenämnden har härefter den 12 oktober 2021 fattat beslut enligt vad 
som angetts ovan i förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Stadsledningslcontoret gör samma bedömning som bam- och utbildnings
förvaltningen och föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut enligt 
grundskolenämndens förslag.

Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige 

Följande två avtal sägs upp:

a. Grundavtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kviclcsund, beslutat av kommunfullmäktige den 31 augusti - 1 september 
1995, § 116.

b. Tilläggsavtal, avseende den del som rör 6-årsverksamhet (numera för- 
skoleklass), mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kviclcsund, beslutat av kommunfullmäktige den 29 januari 1998, § 4.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar att 
ett tillägg görs om att grundskolenämnden ges i uppdrag att fortsätta sam
arbetet med Eskilstuna kommun för att säkerställa att elever i Kviclcsund och 
Rytterne också långsiktigt kan välja att gå på Tegelvikens skola.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

27 (40)

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag och avslag 
på Elisabeth Unell (M) med fleras tilläggsförslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag gällande tillägg, 
dels Elisabeth Unell (M) med fleras förslag, dels avslag på förslaget från 
Anna Lundberg (L). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
styrelsen beslutar att avslå förslaget.

Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut avse
ende stadsledningslcontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed 
beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Grundskolenämnden 

Eskilstuna kommun

Justerandes signatur
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§434 Dnr KS 2021/02178-1.5.2

Beslut - Avstå förköpsrätt av aktier i Västerås Science Park AB 

Beslut
Överenskommelse mellan aktieägarna i Västerås Science Park AB (org.nr 
556555-6148) om avstående av förköp av aktier i Västerås Science Park AB 
godkänns.

Ärendebeskrivning
På årsstämman i Västerås Science Park AB (VSP) den 23 juni 2021 
beslutades att VSP ska avvecklas. Västerås stads stämmoombud var tf. 
ekonomidirektören som av kommunfullmäktige instruerats att rösta för att 
bolaget ska avvecklas.

Förutom att besluta om avveckling av bolaget, beslutade årsstämman att:

* Ge uppdrag till arbetsgrupp bland ägarna att leda avveckling av VSP,

* Utredning ska genomföras gällande konsekvenser av en ordnad avveckling 
av VSP. Det innebär framtagande av beslutsunderlag gällande hanteringen 
av ägandet i Create Business Incubator AB, ägandet i 1 :a Västmanlands- 
fonden AB, ekonomiska konsekvenser samt tidsplan. Utredningen 
presenteras skyndsamt, dock senast 2021-12-31,

* Senast under kvartal 1 2022 hålla nytt ägarmöte där beslut sker om 
likvidation av VSP med tillhörande tids- och konselcvensplan.

Arbetet med avvecklingen av VSP fortlöper och som ett led i avvecklingen 
avser man att reducera antalet ägare av VSP. Almi företagspartner Mälar
dalen AB, ABB, Länsförsäkringar Bergslagen och Västerås Science Park 
Association avser alla att överlåta samtliga sina aktier i VSP till stiftelsen 
Västmanlands forsknings- och utvecklingsråd, som redan idag är en ägare av 
VSP. Överlåtelsen är tänkt att ske innan utgången av 2021 till ett pris om 1 
krona för respektive säljares aktier.

Mot bakgrund av den planerade försäljningen av aktier, samt att alctieägar- 
avtal daterat den 2 november 2016 mellan aktieägarna i VPS innehåller 
bestämmelser om förköp, har en överenskommelse träffats mellan aktie
ägarna i VSP. Överenskommelsen innebär att aktieägarna avstår från den rätt 
till förköp som regleras i aktieägaravtalet och accepterar att Stiftelsen 
Västmanlands forsknings- och utvecklingsråd blir ny ägare till de aktier som 
är till försäljning.

Västerås stad och Region Västmanland kvarstår med sitt ägande i VPS. 
Tillsammans med Stiftelsen Västmanlands forsknings- och utvecklingsråd 
äger staden och regionen VSP fram till avvecklingen av bolaget. Styrelsen i 
bolaget kommer därmed att kunna utgöras av en ren ägarstyrelse vilket 
skapar goda förutsättningar för en snabb och effektiv avveckling.

Justerandes signatur
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Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Överenskommelse mellan aktieägarna i Västerås Science Park AB (org.nr 
556555-6148) om avstående av förköp av aktier i Västerås Science Park AB 
godkänns.

Kopia till
Västerås Science Park AB

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 435 Dnr KS 2021/02179-1.4.2

Överläggning - Verksamheten inom VafabMiljö

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Justerandes signatur
c/
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§ 436 Dnr KS 2021/01255-1.3.6

Beslut - Överflytt av verksamhet i Västerås marknad och 
näringsliv AB till staden samt avveckling av Västerås marknad 
och näringsliv AB

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Västerås marknad och näringsliv AB:s verksamhet ska avvecklas i 
bolagsform.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad och näringsliv AB.

3. Verksamheter viktiga för staden ska flyttas från Västerås marknad och 
näringsliv AB till kommunstyrelsen samt grundskolenämnden. 
Grundskolenämnden får ansvar för expectrum learning.

4. Verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB som inte överflyttas till 
staden, ska avvecklas eller säljas.

5. Västerås marknad och näringsliv AB får läggas vilande efter avveckling 
av verksamheten.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del:

6. Stadsdirektören får rätt att ta fram avvecklingsplan för Västerås marknad 
och näringsliv AB.

7. Stadsdirektören ges rätt att fatta beslut om att kommunstyrelsen ska träda 
in som part i stället för Västerås marknad och näringsliv AB, i redan 
befintliga avtal.

8. Stadsdirektören får ensamt underteckna avtal, överenskommelser och 
andra handlingar som är en direkt följd av beslutsbefogenheten enligt 
punkten 6.

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) och Emil Thesséns (-) förslag enligt 
följande:

"Organisatoriska förändringar kräver ett gediget grundarbete. Det innebär att 
när kommunfullmäktige fattar beslut behöver underlaget vara framme så att 
kommunfullmäktige kan ta väl underbyggda beslut. Då krävs att man vet och 
ser konsekvenserna och vilka verksamheter som kommer att flyttas var. Vi 
moderater och kristdemokrater har länge varit tydliga med att Västerås stad 
inte ska bedriva coworkingplatser och konferensverksamhet. Näringslivs- 
frågor och besölcsnäring är viktiga frågor som behöver vara ett stort fokus i

Onb

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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kommunstyrelsens verksamhet, frågor som hitintills har bedrivits av 
VMNAB.

Redan i september när ärendet var upp i kommunstyrelsen efterlyste vi ett 
underlag i ett särskilt yttrande till beslutet:

Särskilt yttrande:

Yi har i grunden inte något emot att VMNAB avvecklas. Det är viktigt att 
föra näringslivsfrågorna närmare kommunstyrelsen. Samtidigt bedrivs idag 
omfattande verksamhet inom ramen för bolaget. Det borde ha tagits fram en 
avvecklingsplan inför beslutet om avveckling. Verksamhet inom Expectrum 
som arbetsplatser (Work Hub) behöver säljas och arbetet att få ungdomar 
intresserade av teknik överföras till grundskolenämnden. Andra 
verksamheter kräver ett större arbete för att hitta den mest optimala 
placeringen."

Ärendebeskrivning
Beträffande utveckling av arbetet med att stärka Västerås bedömer stads- 
ledningskontoret att arbetet med näringslivsfrågor och attraktionskraft 
behöver knytas närmare kommunstyrelsen och därav behöver stora delar av 
den verksamhet som bedrivs i Västerås marknad och näringsliv AB 
(VMNAB) organiseras på stadsledningskontoret. Verksamheten som bedrivs 
i expectrum learning organiseras inom grundskolenämnden. Möjligen kan 
viss verksamhet bli föremål för avveckling alternativt försäljning.

En avvecklingsplan föreslås tas fram för att säkerställa en bra överflytt av 
verksamheten i VMNAB till stadsledningskontoret och grundskolenämnden. 
Avvecklingsplanen kommer bland annat innehålla en nulägesanalys samt 
när/var/hur bolaget organiseras i förvaltningsform.

En fortsatt utveckling av samarbete med näringslivet i Västerås bedöms 
behövas för att ytterligare stärka Västerås stads attraktionskraft. Nya forum 
för samarbete och dialog med näringslivet bedöms behövas då verksamheten 
flyttas från VMNAB till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Västerås marknad och näringsliv AB ska avvecklas.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad och näringsliv AB. Kommunstyrelsen får delegera rätten 
att ta fram avvecklingsplan till stadsdirelctören.

3. Verksamheter viktiga för staden ska flyttas från Västerås marknad och 
näringsliv AB till kommunstyrelsen samt grundskolenämnden. Grundskole
nämnden får ansvar för expectrum learning.

4. Verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB som inte överflyttas till 
staden, ska avvecklas eller säljas.

Justerandes signaturC, Utdragsbestyrkande
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5. Västerås marknad och näringsliv AB får läggas vilande efter avveckling 
av verksamheten.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslutar 
kommunstyrelsen för egen del:

6. Stadsdirektören får rätt att ta fram avvecklingsplan för Västerås marknad 
och näringsliv AB.

7. Stadsdirektören ges rätt att fatta beslut om att kommunstyrelsen ska träda 
in som part i stället för Västerås marknad och näringsliv AB, i redan 
befintliga avtal.

8. Stadsdirektören får ensamt underteckna avtal, överenskommelser och 
andra handlingar som är en direkt följd av beslutsbefogenheten enligt 
punkten 6.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Emil Thessén (-) yrkar att beslutsats 6 ska lyda: 
"Stadsdirektören ges rätt att fatta beslut om att kommunstyrelsen ska träda in 
som part istället för Västerås marknad och näringsliv AB, i redan befintliga 
avtal."

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att bifalla de delar av förslaget som ska gå vidare till kommunfullmäktige.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut avseende de 
delar av förslaget som berör kommunstyrelsen för egen del, dels Elisabeth 
Unells (M) och Emil Thesséns (-) förslag, dels bifall till stadsledningskontor
ets förslag av Vicki Skure Eriksson (C). Ordföranden föreslår en proposi
tionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföran
den finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadslednings
kontorets förslag.

Kopia till
Västerås marknad och näringsliv AB

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§437 Dnr KS 2021/02303-5.1.1

Uppdrag - Införande av lots för näringslivsetableringar 

Beslut
Stadsdirelctören får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att inrätta en lots 
för etableringar inom näringslivet.

Ärendebeskrivning
För att förbättra processen vid näringslivsetableringar i Västerås föreslås en 
lotstjänst imättas med ansvar för att koordinera dessa frågor. Utifrån detta får 
stadsdirelctören i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om inrättande av 
tjänsten, med avsikt att frågan ska kunna behandlas vid kommande kommun
styrelsesammanträde den 8 december.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Överläggning - Avtal om samägande av Nya Västerås flygplats 
AB

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

§438 Dnr KS 2021/01857-1.5.2

Justerandes signatur

n
Utdragsbestyrkande
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§439 Dnr KS 2021/00079-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om följande frågor:

- Rrisledningsstaben har aktiverats igen

- Styrgrupp Finnslätten

- Utbildning på koncemledningsgruppens agenda i november

- Demokrativeckan

- Invigning av Europa Direkt Västerås

- Inbjudan till konferensen Mötesplats Agenda 2030 med Glokala Sverige

- Visit Västerås grannkampanj nominerat till prestigefyllt pris

- Kommande näringslivsmöten

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkan.de
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§440 Dnr KS 2021/01736-5.0.2

Beslut - Underskrivande av Västmanlands Integrationsstrategi 
2021 - 2026

Beslut
Ärendet återremitteras för komplettering.

Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L) och Anna Thunell (MP) deltar ej i 
beslutet och lämnar rummet.

Särskilt yttrande
Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Erik Ödmansson (L) och Jacob 
Axelson (L) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Det är viktigt att fler västeråsare får ett arbete, lär sig språket och integreras 
i det svenska samhället. Liberalerna har dock svårt att se vad denna integra
tionsstrategi skulle innebära för skillnad och i praktiken ha för nytta i denna 
strävan. Risken är att detta dokument istället blir en hyllvärmare."

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) inkommer med särskilt 
yttrande enligt följande:

"Det är glädjande att också majoriteten i kommunstyrelsen inser att doku
mentet behöver ändras och gick med på att återremittera ärendet. Dokument
ets status behöver tydliggöras och dess förhållande till redan antagna mål för 
integration i Västerås stad. Stadens åtagande med anledning av underteck
nandet behöver också tydliggöras.

Tyvärr har inte kommunstyrelsen beretts möjlighet att yttra sig över förslaget 
och därmed inte fått in våra förslag till ändringar. Detta är mycket synd och 
därför behöver vi nu göra förändringar. Strategin saknar många viktiga delar 
och tonaliteten behöver ses över."

Erik Johansson (SD) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Sverigedemokraterna anser att dokumentet "Västmanlands integrations
strategi" är undermåligt och därför inte ska skrivas under i sin nuvarande
form."

Ärendebeskrivning
Vid Länsstyrelsen Västmanlands integrationsråds möte den 9 september 
2021 beslutade ett enigt integrationsråd att fastställa Västmanlands 
integrationsstrategi 2021-2026.

Samtliga organisationer som deltar i integrationsrådet, däribland alla 
kommuner i länet, har bjudits in att underteckna integrationsstrategin. 
Undertecknandet sker genom att ett beslut om att en aktör undertecknar 
strategin fattas och sedan skickas till länsstyrelsens samordnare.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Under våren 2021 skickades ett utkast av integrationsstrategin ut på remiss 
till integrationsrådets aktörer. I Västerås stad inhämtades synpunkter från 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, individ och familj enämnden, 
grundskolenämnden samt förskolenämnden.

De punkter som Västerås stad lyfte i sitt samlade remissvar har integrations- 
rådet tagit hänsyn till. Det har bland annat resulterat i att antalet delmål 
under vart och ett av strategins sex målområden har minskat. Strategins sex 
målområden är:

1. Bosättning

2. Fysisk och psykisk hälsa

3. Meningsfull fritid

4. Samhällsorientering

5. Sysselsättning

6. Utbildning

Undertecknande av integrationsstrategin stödjer själva strategins syfte, vilket 
är att ge integrationsarbetet i länet gemensamma ramar samt att stärka sam- 
handlingen mellan berörda parter i länet.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att integrationsstrategin ska under
tecknas för att ge legitimitet till integrationsrådets arbete, där Västerås stad 
redan deltar på samtliga nivåer (beredningsgrupp, strategnätverk och fokus
grupper samt i själva rådet), och för att skapa möjlighet till samverkan och 
samhandling i länet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Västerås stad undertecknar Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar i 
första hand på att ärendet återremitteras för komplettering och i andra hand 
på att dokumentet kompletteras enligt följande:

1. Mål för självförsörjning måste finnas med.

2. Det egna ansvaret för integration behöver tydliggöras.

3. Utbildningsnivåns betydelse för förutsättningar att få jobb synliggöras.

4. Tydliggöra ett konkret mätbart mål för kunskapsnivå i svenska efter två år 
i Sverige.

5. Föräldraansvaret tydliggöras.

Staffan Jansson (S) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att ärendet åter
remitteras för komplettering.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att återremittera ärendet för komplettering.

Kopia till
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, individ och familj enämnden, 
grundskolenämnden, förskolenämnden

Justerandi Utdragsbestyrkande
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§441 Dnr KS 2021/01256-1.2.1

Beslut - Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

Beslut
Kommunstyrelsen sammanträder den 6 december klockan 13.00. 

Ärendebeskrivning
För att behandla frågan om samägande av Nya Västerås Flygplats AB 
kommer ett extra kommunstyrelsesammanträde att hållas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


