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§205 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Anna Thunell (MP) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§206 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Staffan Jansson (S) anmäler ett nytt ärende

2. Elisabeth Unell (M) anmäler två nämndinitiativ

3. Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§207 Dnr KS 1809080-

Information - Återkoppling Kopparlunden

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Planchef Elisabeth Strand Hubinette och Michael Larsson från Archus 
informerar om utvecklingen av Kopparlunden och de möten som hållits med 
länsstyrelsen i frågan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§208 Dnr KS 2021/00760-2.4.7

Beslut - Nämndinitiativ från (V), Ta arbetsgivaransvar för 
våldsutsatta

Beslut
N ämndinitiativet bifalls.

Särskilt yttrande
Amanda Grönlund (KD) och Samuel Stengård (KD) inkommer med särskilt 
yttrande enligt följande:

"Det är en viktig fråga som Vänsterpartiet lyfter i sitt nämndinitiativ. 
Mörkertalet över de människor som lever i destruktiva relationer med 
våldsinslag är stort.

Det är viktigt att kommunstyrelsen inte går in och detalj reglerar vad chefer 
ska ta upp på ett medarbetarsamtal. Chefer som har dessa samtal måste dess
utom få verktyg att kunna hjälpa sin medarbetare vidare om det framkommer 
att medarbetaren är eller har varit utsatt.

Det är ständigt viktigt att chefen arbetar med värdegrunden och en bra kultur 
på arbetsplatsen så att frågor kan ställas förtroendefullt i samtalen. Ett gott 
ledarskap bidrar till ett gott arbetsklimat. För den enskilde medarbetaren är 
åtgärderna det centrala så innan frågorna ställs måste chefen veta hur man 
hjälper/slussar sin medarbetare vidare."

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) och Hawar Asaiesh (V) har inkommit med ett 
nämndinitiativ med rubriken ”Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta”.

I nämndinitiativet lyfts bland annat följande: Enligt Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, har var Ijärde kvinna någon gång utsatts för våld av sin nu
varande eller tidigare partner. Också män och personer i samkönade rela
tioner kan drabbas. Den som lever med våld har ofta svårt att själv ändra sin 
situation eller be om hjälp. SKR lyfter därför att chefer kan vara ett viktigt 
stöd för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågan om våld i nära 
relation till sina medarbetare. Initiativtagarna föreslår därför att Västerås stad 
ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågor 
om våld i nära relation till anställda.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Nämndinitiativet bifalls.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Anna Lundberg (L), Ann-Louise Molin Östling (S), 
Amanda Grönlund (KD), Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C),

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Staffan Jansson (S) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§209 Dnr KS 2021/00864-1.3.2

Beslut - Fullmakt för ombud att söka statsbidrag hos 
Socialstyrelsen 2021

Beslut
1. Christine Wäneskog, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen, ges 
fullmakt att vara stadens ombud för att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.

2. Fullmakten för Tobias Åsell återkallas.

Arendebeskrivning
Socialstyrelsen kräver att varje organisation som ansöker om statsbidrag ska 
anmäla ett ombud för detta. Det kan bara finnas ett ombud från varje juridisk 
person. Den person som utses ska ha mandat att skriva under ansökningar 
och avtal för hela kommunen. Det går också att utse en annan person som 
ombud, om det styrks av protokollsutdrag, delegationsordning eller fullmakt. 
I e-tjänsten för att söka statsbidrag kan ombudet bjuda in fler personer från 
sin omgivning som representanter som kan sköta ansökningar för respektive 
nämnd.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Christine Wäneskog, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen, ges 
fullmakt att vara stadens ombud för att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.

2. Fullmakten för Tobias Åsell återkallas.

Kopia till
Äldrenämnden

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Individ- och familj enämnden 

Christine Wäneskog

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§210 Dnr KS 2021/00734-1.5.2

Beslut - Överenskommelse mellan Västerås stad och 
Funktionsrätt Västerås för perioden 2021-2022

Beslut
Överenskommelsen fastställs att gälla från och med den 26 maj 2021 och till 
och med den 31 december 2022. Därefter görs en översyn av alla samverk- 
ansråd inom Västerås stad för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt 
när det gäller arbetsformer och arvoden.

Ärendebeskrivning
Västerås stad och Funktionsrätt Västerås har en överenskommelse om sam
verkan för perioden 2018-2020. Överenskommelsen reglerar formerna för 
samverkan i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF). Överens
kommelsen ska följas upp och vid behov revideras. Inför revidering har 
överenskommelsen behandlats i KRF och därefter skickats till Funktionsrätt 
Västerås som har fått lämna in synpunkter. Förslaget godkändes av KRF 
2021-04-16. Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande 
förslag till beslut: Överenskommelsen fastställs att gälla från och med den 26 
maj till och med den 31 december 2022. Därefter görs en översyn av alla 
samverkansråd inom Västerås stad för att säkerställa ett gemensamt förhåll
ningssätt när det gäller arbetsformer och arvoden.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Överenskommelsen fastställs att gälla från och med den 26 maj 2021 och till 
och med den 31 december 2022. Därefter görs en översyn av alla samverk
ansråd inom Västerås stad för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt 
när det gäller arbetsformer och arvoden.

Kopia till
Funktionsrätt Västerås

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§212 Dnr KS 2021/00743-1.2.2

Beslut - Äskande av medel från kommunstyrelsen, Åtgärder för 
näringslivet gällande markupplåtelser för uteserveringar, 
försäljning utanför butik samt torghandel

Beslut
Ärendet om äskande från tekniska nämnden om medel för åtgärder kopplade 
till näringslivet gällande markupplåtelser för uteserveringar, försäljning 
utanför butik samt torghandel återförs till tekniska nämnden för hantering. 
Intäktsminskningen ska rapporteras i den månatliga Corona-rapporten.

Särskilt yttrande
Anna Maria Romlid (V) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen ställt oss bakom beslut för att under
lätta för näringslivet under pandemin. Eftersom det var ett beslut i kommun
styrelsen anser vi att det är viktigt att vi också ger tekniska nämnden rätt 
förutsättningar. Dessa insatser som blir en kostnad för nämnden får inte 
resultera i att vi från kommunstyrelsen kräver att andra områden ska sparas 
på. Det är därför viktigt att vid bokslut att dessa summor redovisas som 
corona-effekter och inte tas från den redan tilldelade budgetramen."

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har beslutat att markupplåtelser för uteserveringar, för
säljning utanför butik samt att torghandel ska vara avgiftsbefriade under 
2021 till följd av Coronapandemin. Detta medför ekonomiska konsekvenser 
om 2,25 mnkr för nämnden som de inte anser ryms inom tilldelad budget
ram. Därför äskar nu nämnden ytterligare medel från kommunstyrelsens 
planeringsreserv.

Stadsledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen inte bör ersätta 
tekniska nämnden för dessa ekonomiska konsekvenser utan att tekniska 
nämnden måste finansiera detta inom befintlig ram.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Äskandet från tekniska nämnden om medel för åtgärder för näringslivet 
gällande markupplåtelser för uteserveringar, försäljning utanför butik samt 
torghandel återförs till tekniska nämnden för hantering.

Kopia till
Teknik och fastighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§213 Dnr KS 2021/00818-3.0.3

Beslut - Äskande av medel från kommunstyrelsen, Hyres- 
reduktion till utsatta branscher

Beslut
Ärendet om äskande från fastighetsnämnden om medel till följd av hyres- 
reduktion till utsatta branscher återförs till fastighetsnämnden för hantering. 
Intäktsminskningen ska rapporteras i den månatliga Corona-rapporten.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 8 april 2021 om en ny period med statligt stöd, 1 
januari till 31 mars, då vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran (det så 
kallade lokalhyresstödet). Anledningen är de fortsatta restriktionerna på 
grund av Covid 19-pandemin.

Fastighetsnämnden har med anledning av detta tagit fram tre förslag för 
hyresreduktion samt hur dessa förslag slår ekonomisk för staden. Vid 50 % 
reduktion av hyreskostnaden för verksamheter inom utsatta branscher skulle 
det innebära en ökad kostnad om 1,8 mnkr. Denna kostnad anses generera 
ekonomiska konsekvenser som inte ryms inom fastighetsnämndens tilldelade 
budgetram. Därför äskar nu nämnden ytterligare medel från kommun
styrelsens planeringsreserv.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Äskandet från fastighetsnämnden om medel till följd av hyresreduktion till 
utsatta branscher återförs till fastighetsnämnden för hantering.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

14 (38)

§214 Dnr KS 2021/00197-2.5.8

Beslut - Rapportering av driftsstöd till Nya Västerås Flygplats AB

Beslut
Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Anna Thunell (MP) och Anna 
Maria Romlid (V) deltar ej i beslutet avseende beslutssats 3.

1. Stöd till Nya Västerås Flygplats AB för täckning av förluster under år 
2020 omfattande 25 815 433 kronor ges med hänvisning till bestämmelserna 
i artikel 56 a) GBER och bedöms uppfylla villkoren i GBER på sätt som 
framgår av bilaga A.

2. Stöd redovisas till Näringsdepartementet enligt bilaga Bl och B2.

3. Stöd för täckning av förluster 2021 kommer att betalas ut under år 2022, 
under förutsättning att övriga regler i GBER även vid den tidpunkten är 
uppfyllda. Under 2021 kommer en ombildning av bolaget att ske där nya 
beslut kommer att fattas under hösten.

Särskilt yttrande
Jesper Brandberg (L) och Anna Lundberg (L) inkommer med särskilt 
yttrande enligt följande:

"Liberalerna har accepterat att flygplatsen blir kvar, detta utifrån resultatet i 
folkomröstningen. Däremot har vi inte accepterat att flygplatsen hädanefter 
får kosta hur mycket som helst. Det måste finnas ett tak för kostnaden. I 
punkt 3 i detta beslut finns en oklar formulering om ett odefinierat framtida 
underskott. Här hade vi velat se en formulering om ett tydligt tak för förlust
erna. Därför är vi inte beredda att idag delta i beslutet i punkt 3."

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

"Det är oerhört oroande att majoriteten missar att skicka in nödvändiga 
underlag för Västerås flygplats. Det visar hur övertygad man har varit om ett 
nedläggningsbeslut.

Det är bra att kommunstyrelsen nu också har fattat ett beslut för 2022 att 
finansiera Västerås flygplats. Folkomröstningen visade på ett stort stöd för 
Västerås flygplats och nu krävs att nödvändiga beslut fattas för att flygplats
en ska kunna utvecklas."

Ärendebeskrivning
2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att förordna Nya Västerås Flyg
plats AB att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och 
allmänt intresse, ett sk. SGEI-förordnande. Förordnandet gjordes som ett led 
i uppfyllande av kriterier i Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt 
stöd till flygplatser. Beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och

Justerandes signatur Utdragsbestyrkände
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allmänt intresse har varit föremål för prövning av Europeiska kommissionen 
utan att kommissionen fattat slutligt i frågan.

Sedan maj 2017 gäller EU:s gruppundantag (GBER) för stöd till flygplatser 
inom Europa. Detta gör det möjligt att ge offentligt stöd till flygplatser med 
upp till 200 000 passagerare per år, utan att först få kommissionens godkän
nande. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens för
ordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier 
av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 
108 i fördraget, artikel 56 a).

För det fall Europeiska kommissionen inte delar stadens bedömning avse
ende omfattningen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och allmänt 
intresse, ett sk. SGEI-förordnande, förslås kommunstyrelsen att som en 
säkerhetsåtgärd besluta att stödet till Nya Västerås Flygplats AB uppfyller 
samtliga relevanta kriterier i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd för
klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget (GBER).

På grund av extraordinära omständigheter under år 2020 fattades inte ett for
mellt GBER-beslut som fastställde beloppet för täckning av Nya Västerås 
Flygplats ABs förluster för år 2019. För god ordnings skull redovisas därför 
att flygplatsens underskott år 2019 uppgick till 23 667 006 kronor, vilket var 
inom ramen för det budgeterade underskottet (23 700 000 kronor). Det 
budgeterade underskottet för år 2020 uppgick till 24 557 000 kr.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Stöd till Nya Västerås Flygplats AB för täckning av förluster under år 
2020 omfattande 25 815 433 kronor ges med hänvisning till bestämmelserna 
i artikel 56 a) GBER och bedöms uppfylla villkoren i GBER på sätt som 
framgår av bilaga A.

2. Stöd redovisas till Näringsdepartementet enligt bilaga Bl och B2.

3. Stöd för täckning av förluster 2021 kommer att betalas ut under år 2022, 
under förutsättning att övriga regler i GBER även vid den tidpunkten är 
uppfyllda. Under 2021 kommer en ombildning av bolaget att ske där nya 
beslut kommer att fattas under hösten.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Vicki Skure Eriksson (C) och Elisabeth Unell (M) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende beslutssats 1 i stadsledningskontorets förslag och att kommun
styrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende beslutssats 2 i stadsledningskontorets förslag och att kommun
styrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende beslutssats 3 i stadsledningskontorets förslag och att kommun
styrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
N äringsdepartementet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§215 Dnr KS 1810731-

Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut fattade under perioden som gått sedan föregående sam
manträde redovisas för kommunstyrelsen.

17(38)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§216 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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD 
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (38)
2021-05-26

§217 Dnr KS 2019/01502-1.4.1

Överläggning - Handlingsplan för trygg hetss kapande och brotts
förebyggande arbete i Västerås stad 2021-2023

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§218 Dnr KS 2021/00492-2.7.0

Beslut - Rätt för kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om 
förbud enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Under perioden den 18 juni till och med den 30 augusti 2021 ges 
kommunstyrelsen rätt att när behov uppstår, fastställa föreskrifter i enlighet 
med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

2. Kommunstyrelsens fastställande av föreskrifter med stöd av beslutspunkt 
1, får ske endast om fler än hälften av ledamöterna i kommunstyrelsen är 
närvarande.

3. Kommunstyrelsen ska omedelbart till kommunfullmäktige återrapportera 
beslut om föreskrifter enligt beslutspunkt 1.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Genom pandemilagen och begränsningsförordningen har kommunen sedan 
den 11 mars 2021 möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 
i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Rätten att besluta om 
föreskrifter åligger kommunfullmäktige. För att på ett effektivt och snabbt 
sätt kunna möta de behov av föreskrifter som kan uppstå under sommaren 
2021 föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation att 
vid behov meddela förbudsföreskrifter enligt pandemilagen och begräns
ningsförordningen.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige

1. Under perioden den 18 juni till och med den 30 augusti 2021 ges 
kommunstyrelsen rätt att när behov uppstår, fastställa föreskrifter i enlighet 
med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

2. Kommunstyrelsens fastställande av föreskrifter med stöd av beslutspunkt 
1, får ske endast om fler än hälften av ledamöterna i kommunstyrelsen är 
närvarande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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3. Kommunstyrelsen ska omedelbart till kommunfullmäktige återrapportera 
beslut om föreskrifter enligt beslutspunkt 1.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Kopia till
Region Västmanland - Smittskyddsläkaren 

Länsstyrelsen Västmanland - L9 funktionen 

Polismyndigheten - kommunpoliser Västerås

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§219 Dnr KS 2020/01700-6.1.11

Beslut - Återrapportering av uppdrag om att återkomma med 
förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på utformning av 
årligt rektorspris vilket redovisas nedan.

Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 
och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 
att sporra andra till förstärkta insatser.

Rektorspriset föreslås kallas Västerås stads skolledarpris för att inkludera 
alla skolledare. En skolledare behöver inte vara en rektor men en rektor är 
alltid en skolledare. En skolledare kan även vara biträdande rektor eller chef 
för annan pedagogisk verksamhet.

En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 
hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig motiv
ering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under nominerings- 
perioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson.

En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 
föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna nominer
ingar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett skolledar
pris inom Västerås stads kommunala och fristående skolverksamheter.

Förslagskommittén utses av barn- och utbildningsförvaltningen och 
organisationen av dess arbete åvilar ansvarig tjänsteperson.

Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 
verksamhetsområde.

Priset består av maximalt 25 000 kronor per pristagare att användas till 
kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

Utdragsbestyrkande inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på 
arbetsplatsen, till exempel vikarie.

Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det pedagogiska priset och 
skolledarpriset senast innan årsslutet.

Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 
till både pedagoger och skolledare.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Om ett skolledarpris inrättas kommer skolledare inte längre kunna få det 
pedagogiska priset. I riktlinjen för det pedagogiska priset kommer skolledar- 
priset läggas till så att riktlinjen gäller för båda priserna.

Ändringar i riktlinjen för det pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas 
av de pedagogiska nämnderna.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Grundskolenämnden 

F örskolenämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§220 Dnr KS 2020/01098-1.2.1

Beslut - Sammanträdesdatum för beslut om årsplan

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 28 oktober klockan 8.00 
för att besluta om årsplan.

Kommunstyrelsen för egen del

2. Kommunstyrelsens sammanträde onsdag den 20 oktober flyttas till 
måndag den 18 oktober klockan 13.30.

Ärendebeskrivning
När kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2020 tog beslut 
om sammanträdesplan för 2021 var det ännu inte klart när beslut om årsplan 
skulle fattas.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2021 om planeringsinriktning 
för Västerås stad 2022-2025.1 denna ingår en tidplan för årsplan 2022. 
Tidplanen innebär att kommunstyrelsen behandlar ärendet om årsplan den 20 
oktober och kommunfullmäktige den 28 oktober.

För att hinna med utskick till kommunfullmäktige föreslår emellertid stads- 
ledningskontoret att kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober flyttas 
till den 18 oktober.

Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till beslut till kommun
styrelsen:

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 28 oktober klockan 8.00 
för att besluta om årsplan.

Kommunstyrelsen för egen del

2. Kommunstyrelsens sammanträde onsdag den 20 oktober flyttas till 
måndag den 18 oktober klockan 13.30.

Kopia till
Samtliga nämnder och styrelser

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§221 Dnr KS 2021/00041-1.4.2

Beslut - Årsstämma Västerås Sciencepark AB avseende 2020

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Cecilia Aldén, med Madeleine Rinne som ersättare, utses att som röst
ombud på Västerås Science Park AB:s årsstämma företräda stadens aktier.

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskaps
året 2020.

3. Röstombudet instrueras att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 
lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överens
stämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som 
gjorts samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande 
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisor och 
revisorssuppleant.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Västerås stad äger idag 22,2 % i Västerås Science Park AB. Övriga ägare 
består av Region Västmanland, ALMI Företagspartner Mälardalen AB, ABB 
AB, Länsförsäkringar Bergslagen, Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och 
Utvecklingsråd och Västerås Science Park Association Ek. Förening. 
Västerås Science Park AB äger 50,27% i 1 :a Västmanlandsfonden AB och 
50% i Create Business Incubator i Mälardalen AB.

Västerås Science Park (VSP) har sedan starten i slutet av 90-talet, då organi
sationen hette Teknikbyn, erhållit en årlig basfinansiering från Västerås stad. 
Basfinansieringen har varit nödvändig för att driva verksamheten och fram
för allt fungerat som medfinansiering i olika projekt.

På den tiden hade VSP en mycket dominerande ställning i det företagsfrämj- 
ande systemet i Västerås och Västmanland. Förutsättningama har genom 
åren förändrats, bl a genom att många fler aktörer tillkommit, ändrade 
finansieringsmöjligheter och framför allt en krympt ”marknadsandel” för
VSP.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Cecilia Aldén, med Madeleine Rinne som ersättare, utses att som röst
ombud på Västerås Science Park AB:s årsstämma företräda stadens aktier.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrel
sen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020.

3. Röstombudet instrueras att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 
lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överens
stämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som 
gjorts samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande styrelse
ledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisor och revisors
suppleant.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kopia till
Västerås Sciencepark AB

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§222 Dnr KS 2021/00777-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 mars 2021

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 
2021 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 
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 avbrut
its 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 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 per den 31 mars 
2021 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§223 Dnr KS 2021/00776-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 mars 2021

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 januari till och med mars 
2021 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, individ- 
och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal januari till och 
med mars 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 januari till och med mars 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familj enämnden

Äldrenämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslut - Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och del av 
Allmogekulturen 2

Beslut
Jesper Brandberg (L), Amanda Grönlund (KD och Erik Johansson (SD) 
deltar ej i beslutet och loggar ut under hanteringen av ärendet.

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 
avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 
avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 
behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 
köpeobjekten.

Kommunstyrelsen för egen del:

4. Ärendet ska kompletteras med en ekonomisk bedömning innan det 
behandlas i kommunfullmäktige.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag enligt följande:

"Att flytta fastigheter mellan ett helägt kommunalt bolag och en nämnd är 
inte rätt prioritering av stadens investeringsmedel. Det innebär också en 
kostnad för lagfart för staden till ingen nytta. Fastigheterna som majoriteten 
vill att staden ska köpa av Bostad AB Mimer har verksamheter som är 
viktiga för staden. Det handlar om allt ifrån kvinnohusets verksamhet till 
gruppbostäder. Det är bättre att Bostad AB Mimer även fortsättningsvis äger 
dessa fastigheter. I våra förslag till ägardirektiv ingår också att Bostads AB 
Mimer kan fortsätta att äga fastigheterna."

Ärendebeskrivning
Västerås stad och Mimer har identifierat sju förvaltningsobjekt i Mimers 
fastighetsbestånd som långsiktigt bedöms mer lämpligt att ingå i stadens 
ägande och förvaltningsorganisation.

Efter att oberoende värdering genomförts har avtalsförslag tagits fram för att 
genomföra fastighetsaffarema. Flera av köpen är beroende av att avstyckning 
kan ske genom lantmäteriförrättning. Avgränsning har preliminärt stämts av 
med lantmäterimyndigheten men eventuellt kan gränser komma att behöva 
justeras i samband med förrättningen.

§ 224 Dnr KS 2021/00635-1.4.2

Justerandes signatur

/

Utdragsbestyrkande
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Den 23 mars 2021 beslutade fastighetsnämnden att godkänna fem av de 
föreslagna köpeavtalen. Två av förvaltningsobjekten har köpeskilling 
överstigande 20 mnkr varför kommunfullmäktige enligt gällande regelverk 
måste godkänna köpeavtalen.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 
avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 
avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 
behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 
köpeobjekten.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Samuel Stengård (KD) yrkar att Bostad AB Mimer även fortsättningsvis ska 
äga Rullstenen 1 och del av Allmogekulturen 2.

Anna Lundberg (L) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsled- 
ningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen är överens om att 
ärendet ska kompletteras med en ekonomisk bedömning innan det behandlas 
i kommunfullmäktige.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth 
Unells (M) med fleras förslag, dels bifall till stadsledningskontorets förslag 
från Anna Lundberg (L) och Anna Maria Romlid (V). Ordföranden föreslår 
en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun
styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsled
ningskontorets förslag.

Kopia till 
F astighetsnämnden

Bostads AB Mimer

30 (38)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§225 Dnr KS 2019/00254-2.7.0

Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i Västerås

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag.

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

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

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

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 
bifall till motionen.

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§226 Dnr KS 2021/01003-1.4.1

Initiativ om medfinansiering av tågstopp vid Finnslätten

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att avsätta 50 miljoner kronor för nytt 
tågläge i Finnslätten.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag enligt följande:

”Ett tågstopp på Finnslätten är något som vi alla har jobbat för att få till 
stånd. Ett tågstopp som underlättar för pendlandet till Stockholm. För ett nytt 
tågstopp krävs det förhandling och diskussion med berörda parter. Det hand
lar om allt ifrån de som trafikerar sträckan till att få tillräcklig finansiering av 
investeringen.

Det krävs också att Västerås stad fattar rätt beslut i rätt instans. Förslaget till 
att-sats från majoriteten lämnar mycket att önska. Här saknas underlag och 
man kan ifrågasätta om kommunstyrelsen har rätt att fatta ett beslut om 
medfinansiering eller delfinansiering av ett tågstopp som inte finns med i 
investeringsunderlaget från kommunfullmäktige. Det är en strategisk fråga 
som kommunfullmäktige inte har tagit ställning till.

Underlaget till beslut har stora brister. Ingen som helst beräkning finns kring 
hur man har kommit fram till summan 50 miljoner kronor. I underlaget 
presenteras inte heller vilka övriga som ska vara med och finansiera tåg
stoppet och det är tveksamt om 50 miljoner räcker. Om staden lägger 50 
miljoner på ett tågstopp krävs det att det också finns tåg som kommer att 
stanna.

Region Västmanland som har ansvaret för den regionala trafikeringen har 
inte fört några samtal med och kollektivtrafikförvaltningen. De är inte ens 
informerade. Vilka kontakter som tagits med Trafikverket vet vi inte heller 
eftersom det inte framgår av underlaget. Vilka andra intressenter som kan 
tänkas trafikera sträckan har inte presenterats.

Det enda vi säkert vet är att Trafikverket har sjösatt en så kallad åtgärds- 
valstudie. Den studien blir preliminärt klar i slutet av 2022. Majoritetens 
tidplan där man i media har uttalat förhoppningar om ett färdigt tågstopp 
hösten 2022 framstår därmed som verklighetsfrånvänd. En rimlig tidplan 
måste kommuniceras till näringslivet för att inte riskera stadens trovärdighet.

Utifrån kontakter (framgår inte av underlaget) är tanken att företag ska söka 
statliga medel för medfinansiering via näringsdepartementet. Hur detta är 
tänkt eller om det är tänkt framgår inte heller.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Det är ett populistiskt utspel utan gediget underlag. Ska ett tågstopp på Finn- 
slätten förverkligas krävs det ett seriöst underlag, förhandlingar och att 
beslut fattas på rätt nivå i Västerås stad. Det borde också ledande kommunal
råd med lång erfarenhet ha kunskap om.

Vi Moderater och Kristdemokrater i Västerås ser gärna ett tågstopp på Finn- 
slätten förutsatt att det inte förlänger alla resor mellan Västerås och Stock
holm. För att göra det möjligt krävs ett väl genomarbetat underlag med 
seriösa beräkningar och tidsramar.”

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Ärendebeskrivning
Staffan Jansson (S), Carin Lidman (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Jesper 
Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Thunell 
(MP), Jonas Cronert (S), Solveig Nilsson (S), Maria Kesselring (S), Erik 
Ödmansson (L), Jacob Axelson (L), Monica Stolpe Nordin (C) och Markus 
Lindgren (MP) inkommer med ett initiativ med följande text:

"Under hösten 2018 tog Kungsleden och ABB, i samverkan med Västerås 
stad och Mälardalens högskola, initiativ till att skapa en Vision för Finns- 
lätten: ”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska 
företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och 
framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten 
skapar ökade flöden av besökare och ett internationellt intresse, samt höjer 
attraktiviteten i området och i Västerås stad som helhet. Utgångspunkterna 
för visionsarbetet är att: ”Finnslätten ska bli en attraktiv plats för världs
ledande högteknologiska företag och deras medarbetare”. Detta har brutits 
ner till följande mål för Finnslätten:

• Skapa en plats för företag som skapar långsiktiga och hållbara värden

• Attrahera medarbetare och locka talanger

• Integrera forskning och utbildning med företagens utveckling

• Erbjuda hållbara och tillgängliga inom- och utomhusmiljöer

• Bli en plats som gör det enkelt att arbeta och leva

Arbetet med Visionen leds av en styrgrupp med representanter för stora delar 
av näringslivet på Finnslätten tillsammans med Kungsleden, Västerås stad, 
Mälardalens högskola och Mälarenergi. Under Visionen för Finnslätten 
verkar olika arbetsgrupper på olika teman som; Mobilitet och logistik, Forsk
ning och utbildning, Hälsa och service, samt Stadsutveckling Finnslätten.

Med utgångspunkt från vision Finnslätten har Västerås stad tagit fram ett 
planprogram i dialog med aktörerna på Finnslätten. Planprogrammet, som 
beslutades i byggnadsnämnden i februari 2021, ger förutsättningar att arbeta 
vidare med efterföljande detaljplaner och bygglov för den fysiska utveck
lingen i området.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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En viktig förutsättning som framkommit i utvecklingsarbetet för Finnslätten 
är en snabbare förbindelse från Stockholm till Finnslätten, genom att vissa 
regionaltåg skulle stanna vid Finnslätten. Kopplat till detta har Västerås Stad, 
Region Västmanland och Trafikverket påbörjat ett arbete om att genomföra 
en åtgärdsvalsstudie, där det ingår att utreda ett möjligt tågläge på Finn
slätten och det i ett regionalt sammanhang. Planprogrammet visar var ett 
tågläge skulle kunna lokaliseras inom området, för att kunna göra bästa nytta 
i transportlogistiken kring och i Finnslätten.

Det kan konstateras att sedan hösten 2018 har det genomförts omfattade 
aktiviteter för att driva utvecklingsarbetet framåt i Finnslätten. För att ytter
ligare visa på framdrift i utvecklingsarbetet avsätter Västerås stad 50 miljon
er kronor för att visa på stadens ambition och viljeinriktning kopplat till 
frågan om tillgänglighet och nytt tågläge i Finnslätten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom att avsätta 50 miljoner kronor för nytt 
tågläge i Finnslätten."

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD) 
och Emil Thessén (-) yrkar:

- Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till beslut för att 
kunna förverkliga ett tågstopp på Finnslätten. Underlaget ska inkludera 
investeringar, medfinansiering, trafikering och att besluten fattas på rätt nivå.

- Att ta nödvändiga officiella kontakter med Region Västmanland och 
Trafikverket för att få Västerås stad ska kunna vara med som medfinansiär

- Att förhandla om fortsatt snabba tågturer Västerås-Stockholm

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) med fleras 
förslag.

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till sitt och övriga majoritetens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras förslag, dels bifall till eget förslag från Jesper Brandberg (L). 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§227 Dnr KS 2021/00079-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om följande

- Möte med Regeringen om Västeråspaketet

- Samverkan med länsstyrelsen

- Arbetet med flygplatsfrågan

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 228 Dnr KS 1810604-

Kommande ärenden till kommunstyrelsen

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 229 Dnr KS 2021/01004-1.4.1

Nämndinitiativ från (M) och (KD) angående investeringar

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) anmäler ett nämndinitiativ 
om investeringar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 230 Dnr KS 2021/01005-1.4.1

Nämndinitiativ från (M), (KD) och (V) om tågstopp på Finnslätten

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Anna Maria Romlid (V) anmäler ett nämnd
initiativ om tågstopp på Finnslätten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


