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§254

Dnr NIF 2021/00353-1.2.3

Beslut - Val av justerare
Beslut
Army Bustos Teljebäck (S) föreslås att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
Ärendebeskrivning
Anny Bustos Teljebäck (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§ 255

Dnr NIF 2021/00359-1.2.3

Beslut - Godkännande av föredragningslistan och beslut om
offentliga ärenden
Beslut
1. Föredragningslistan godkänns.
2. §§ 254-273 är offentliga vid dagens sammanträde

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden för dagens
sammanträde.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(42)

VÄSTERÅS STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

2021-12-21

§256

Dnr NIF 2021/00011-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-11-17 till
2021-12-14

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§257

Dnr NIF 2021/00012-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisningen av anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-11-17 till
2021-12-14
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§258

Dnr NIF 1812440-

Direktören informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar
om att läget i förvaltningen generellt är gott men det har varit en hög
stressnivå så stora delar av personalen går på välförtjänt ledighet under jul
och nyår men det finns personal på plats också, fortsatt stabsarbete utifrån
covid- 19.
Rekrytering för ny verksamhetschef inom verksamheten fritid och
förebyggande är tillsatt han kommer börja på KIFF mars 2022.Det blir en
bra överlämning från Åsa Sundgren Häggberg till det nya verksamhetschef
Dietmar Schneider, vi hälsar Dietmar välkommen till förvaltningen.
Det finns önskemål om att nämnden ska överta och teckna en ny IOP med
Företagsvolontärema som främst bekostas med medel från
stadsledningskontoret.
Expectrum Learning kommer gå över och drivas i Grundskolenämndens och
barn- och utbildningsförvaltningens regi. Den verksamhet som rör
fritidssysselsättning kommer beställas av NIFF motsvarande 1,5 miljoner
och bekostas med medel från stadsledningskontoret.
Gunilla Engström och Eva Sörengård från parafotbollslaget Romfartuna GIF
United var inbjudna till nämnden och avtackades med en blomma för deras
engagemang för att människor med olika förutsättningar kan vara delaktiga i
fotbollen. I samband med Uniteds 30-årsjubileum har de skrivit en bok som
heter Fotboll för alla - ”Elaka tanternas ” berättelse om United som
nämndens ledamöter och ersättare får i julgåva.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justdfandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§259

Dnr NIF 2021/00041-1.4.2

Beslut - Månadsrapport november 2021
Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista november 2021 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapport till
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfaller i förhållande till budget.
Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj,
september, oktober och november.
Förvaltningen kommer lämna följande förslag till beslut:
Nämnden tar del av månadsrapport per sista november 2021 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar
enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§260

Dnr NIF 2021/00325-1.3.2

Beslut - Avgifter och taxor 2022
Beslut
Nämnden antar förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2022 enligt
punkt 1-3.
Nämnden beslutar att:
-

Taxan för måltidsavgift på fritidsklubb är 200 kr/månaden.

-

Taxan för övemattningskollo är 62,50 kr per dag, avgiften inkluderar
heltidslogi.

-

Taxan för familjerådgivning är 160 kr per besök. Förslag ny avgift from
2022 är 200 kr per besök.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar
skriftlig reservation: ”Skriftlig reservation rörande taxor och avgifter. Dnr:
NIF 2021/00325-1.3.2
Vi anser att tjänstemännens förslag på punkt 1-5 är bra avvägt utifrån den
ökade inflation som vi befinner oss i som land. Att lägga in en indexering
utifrån PKV ger en förutsägbarhet som är bra och täcker in realistisk
kostnadsökning. Att inte bejaka detta förslag som skulle innebära indexering
från år 2023 kommer med största sannolikhet föranleda att frågan om
prishöjning kommer komma efter valet 2022, av den orsaken tycker vi det är
mera ärligt och transparent att avisera en indexering istället för att skjuta
frågan framför oss till efter valet. Vi behöver ta ansvar långsiktig och vara
ärlig därför reserverar vi oss mot beslutet. I detta beslut finns även med en
avgiftshöjning för familjerådgivningens förebyggande verksamhet, där har vi
från Moderaterna och Kristdemokraterna i vår egen budget prioriterat denna
verksamhet då vi ser den som väsentlig för vår stad och i det behöver vi inte
heller lägga på en indexering då den täcks i vårt budgetförslag.”
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning
Avgiftshöjningar på idrott, fritid och förebyggande motiveras av att
förvaltningen vill bibehålla kvalitetsnivån i verksamheterna.
1. Avgifter på idrottssidan förslås ligga kvar på samma avgiftsnivåer som

2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2. Fritidsbåtsverksamheten ska var självfinansierande och är i dag
avgiftsfinansierad. Avgiftshöjning 2022 för båtplatser föreslås med 5
procent. Höjningen beräknas ge en intäktsökning på cirka 0,35 mnkr.
Höjningen motiveras med att Västerås Fritidsbåtshamnar består av
drygt 70 bryggor och 10 km bryggdäck. Avgiftshöjningen behövs för
att klara av räntor och avskrivningar för investeringar för
nybyggnation och renoveringar av det befintliga beståndet.
3. Avgiften för el i anslutning till båtplatser förslag 2,33 kr/kWh, en
höjning med 0,11 kr/kWh för att kompensera för nya elpriser.

4. Taxan för måltidsavgift på fritidsklubb är 200 kr/månaden.
Uppräkning vartannat år med 2 års indexuppräkning enligt prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) med start2023.
5. Taxan för övemattningskollo är 62,50 kr per dag, avgiften inkluderar
heltidslogi. Uppräkning vartannat år med 2 års indexuppräkning enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med start2023.
6. Taxan för familjerådgivning är 160 kr per besök. Förslag ny avgift
from 2022 är 250 kr per besök (som Örebro har). Därefter uppräkning
vartannat år med 2 års indexuppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2022.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström

(L)
"Yrkar avslag på förslagen om uppräkning med indexering på höjning av
måltidsavgift för fritidsklubb, sommarkollo och familjerådgivning enligt
punkt 4 och 5.
Yrkar även höja avgiften till familjerådgivningen till 200 kr, inte 250 kr, i ett
första läge enligt punkt 6."
Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) , yrkar Bifall till förvaltningens förslag till avgiftshöjning formulerad
underpunkter 1-5.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) ändrings yrkar till punkt 6 ingen indexering familjerådgivning eller
höjning av avgift.
Erik Johansson (SD) stödjer Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård
(KD) och Patrik Kalander (M) yrkande.

Justerandes signatur .
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Proposition
Inledningsvis finner ordförande finner att det finns ett förslag till beslut
avseende punkt 1-3 för avgiftshöjning och att nämnden bifaller detta.
Vidare finner ordföranden att det finns två yrkande avseende punkt 4-6 ett
från Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S) och Jenny
Boström (L) och ett yrkande från Anna Hård af Segerstad (M), Samuel
Stengård (KD) och Patrik Kalander (M).
Nämnden godkänner förslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordförande finner enligt Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck
(S) och Jenny Boström (L) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr NIF 2021/00335-1.4.2

Beslut - Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022
Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning Verksamhetsplan utgör underlag för planering av
verksamhetsåret och följs upp under 2022 i två delårsrapporter och i
årsuppföljning (verksamhetsberättelse 2022). Utgångspunkten för
Verksamhetsplanen är verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges
Årsplan 2021. Nämndens verksamhetsplanering beskrivs för kommande år
för att nå fastställda mål och uppdrag i årsplanen samt nämndens styrkort. I
verksamhetsplanen fattas också beslut om budget och investeringsbudget.
Åtgärder för att få ekonomi i balans utifrån givna budgetramar ska
presenteras och eventuella konsekvenser för verksamheten beskrivs.
Nämndens verksamhetsplan innehåller även internkontrollplan enligt
fastställd riktlinje.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden godkänner verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) och Anny Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), och Patrik Kalander
(M) yrkar verksamhetsplanen omarbetas utifrån M och KD budgetförslag:
”Trygghetssatsning inklusive familjerådgivning 4 miljon kronor, möjlighet
till att avsöka fritidsgårdar med narkotikahund 0,5 miljon kronor, utbildning
för medarbetare för att upptäcka problem i tidig ålder 1 miljon kronor,
minskat stöd studieförbunden -0,5 miljon kronor, Bäckby omklädningsrum
utgår -0,5 miljon kronor samt sälja Fredriksbergsbadet till Mimer.”

Utdragsbestyrkande
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Erik Johansson (SD) yrkar verksamhetsplanen ska omarbetas enligt SD
budgetförslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut,
Dels Vicki Skure Eriksson (C) m.fl. yrkande, dels Anna Hård af Segerstad
(M) m.fl. yrkande samt Erik Johansson (SD) yrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de tre förslagen ställs mot
varandra. Nämnden godkänner det förslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt med
förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§262

Dnr NIF 2021/00334-1.4.2

Beslut - Internkontrollplan 2022
Beslut
Nämnden antar internkontrollplan 2022 och vidaresänder till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En genomgång och värdering av de mest väsentliga riskerna för nämnden
genomförs årligen. Efter årets genomförda riskvärdering redovisas de risker
som bedöms ha högre sannolikhet med allvarliga och kännbara konsekvenser
i nämndens internkontrollplan.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar internkontrollplan 2022 och vidaresänder till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§263

Dnr NIF 2021/00381-1.2.3

Beslut - Revidering i stadsgemensam
informationshanteringsplan
Beslut
Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr-och
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01 antas att gälla från och
med 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan)
som fastställer nämndens informationshantering. För gemensamma styr- och
stödprocesser finns en stadsövergripande informationshanteringsplan som
beslutas av samtliga nämnder. I planen framgår hur allmänna handlingar ska
hanteras med avseende på:
* Bevarande/ gallring
* Diarieföring
* Förvaring och hantering

Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Utarbetande av den
gemensamma informationshanteringsplanen sker av processägama inom
områdena ledning och verksamhetsstöd i samråd med Stadsarkivet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01 antas att gälla från och
med 1 januari 2022
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsarkivet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§264

Dnr NIF 2021/00380-1.2.3

Beslut - Rättegångsfullmakt för Västerås stads jurister
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Temström, Simon Edvardsson,
Thérése Bjömsdotter, Emma Olsson, Andreas Mehnert och Marie
Stjämkrona att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med
anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för juristerna på
Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder som ombud i
mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.
Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom
dess Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, i domstolar och hos andra
myndigheter. Rätten att företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett
protokollsutdrag där beslut om förordnandet framgår.
Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Temström, Simon Edvardsson,
Thérése Bjömsdotter, Emma Olsson, Andreas Mehnert och Marie
Stjämkrona att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i

Justerande^ signatur

Utdragsbestyrkande
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varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Kopia till
Stadsledningskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(42)

VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§ 265

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-21

Dnr NIF 2021/00368-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
Yttrande till ”Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i svenskt näringslivs rankning.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Yttrande till ”Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§266

Dnr NIF 2021/00322-1.7.1

Beslut - Remissvar för Västerås stads handlingsplan gällande
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar
Beslut
Yttrande till ” Remiss om Västerås stads handlingsplan gällande alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar” daterat 2021-11-30 antas och
överlämnas till Kommunstyrelsen.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation.
” Skriftlig reservation från Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård
(KD) och Patrik Kalander (M): Vi er att punkt 2.3 ska utgå ur
handlingsplanen då detta idag hanteras av HR inom rådande
personaladministrativa arbete och dokument, vilket är det lämpliga
hanterandet. Att ha överlappande olika dokument ser vi som olyckligt. Om
det krävs uppdatering för att få en tydlighet inom detta område ska det ske
från HR i relevanta dokument som tillämpas idag.
Vi anser även att beslutet om att infora nyttjande av narkotikahundar för
avsökning där behov föreligger är fullt genomförbart då en kommun kan
beställa detta från aktörer som tillhandahåller avsökningshundar. Att det idag
finns ett bra samarbete med polisen där det sker snabba åtgärder är mycket
bra, men vi vill göra mer, av den orsaken reserverar vi oss till förslag till
beslut enligt ovan.”

Ärendebeskrivning
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har beretts tillfälle att yttra sig
över Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, narkotika, dopning,
tobak och spel för tiden 2022-2025. (KS 2021/00322)
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-12-15 eller då
nämnden haft sitt nämndsammanträde i december 2021.
Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har till Nämnden för idrott, fritid och
förebyggande lämnat följande förslag till beslut: Yttrande till ”Remiss om
Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och
spel om pengar” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) yrkar att narkotikahundar kan användas för avsökning där behov
föreligger samt att aktivitet 2.3 utgår från handlingsplan.

Vicki Skure-Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S) yrkar avslag på Anna
Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander (M)
yrkande och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§267

Dnr NIF 2021/00351-1.2.3

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) om hembesök
till ungdomar som är i riskzon för narkotikamissbruk och
kriminalitet
Beslut
Nämndinitiativet första att-sats ”information till föräldrar och
vårdnadshavare” föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Nämndinitiativet andra att-sats ”hembesök hos ungdomar i riskzon för
narkotikamissbruk och kriminalitet” avslås.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) och Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendebeskrivning
Anna Hård av Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Patrik Kalander (M),
Sanna Strömstedt (M), och Kent Östman (M) har i ett nämndinitiativ med
rubriken Nämndinitiativ från M och KD avseende Hembesök till ungdomar
som är i riskzon för narkotikamissbruk och kriminalitet föreslagit att
förvaltningens förebyggande avdelning initierar ett arbete med specifika
informationsåtgärder riktat mot föräldrar och vårdnadshavare för att i ett
preventivt syfte öka kunskapen att motverka risken för unga att hamna i
narkotikamissbruk och kriminalitet. Att förvaltningens förebyggande
avdelning tillsammans med polisen och fältassistenter inför hembesök hos
ungdomar som befaras ligga i riskzon för narkotikamissbruk och
kriminalitet.
Nämndinitiativet har den 26 oktober 2021 anmälts till Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande för beredning.
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet
föranleder ingen ytterligare åtgärd mot bakgrund av att första att-satsen som
avser information till föräldrar och vårdnadshavare redan pågår via
skolverksamheten, familj ecentrum, fritidsgårdar, fältande socialsekreterare
och förebyggarcentrum.
Vad det gäller andra att-sats som avser hembesök hos ungdomar i riskzon för
narkotikamissbruk och kriminalitet, avslås den, med hänvisning till att det
saknas evidens och lagstöd för insatsen. Nämnden har heller inte rådighet
över socialtjänstens och polisens resurser. Det finns en pågående, nära
samverkan mellan fritid och förebyggandes verksamheter, socialtjänst, polis
och skola kring ungdomar i riskzon för missbruk och kriminalitet.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämndinitiativet första att-sats ”information till föräldrar och
vårdnadshavare” föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Nämndinitiativet andra att-sats ”hembesök hos ungdomar i riskzon för
narkotikamissbruk och kriminalitet” avslås.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Vicki Skure
Eriksson (C) m.fl. yrkande och dels Anna Hård af Segerstad (M) m.fl.
yrkande,
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Moderaterna
Kristdemokraterna

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§268

Dnr NIF 2021/00379-1.7.1

Beslut - Remissvar för samrådsremiss detaljplan för till- och
ombyggnad av kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941
Beslut
Yttrande - Samrådsremiss - Detaljplan för till- och ombyggnad av
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941”, daterat 2021-11-30 antas och
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Enligt planbeskrivningen är syftet med planen är att pröva möjligheten att
bygga om och till befintligt kongresscenter/kontor. Planläggningen syftar
även till att säkerställa att byggnaden utformas med en hög arkitektonisk
kvalitet som samspelar med dess omgivning eftersom den ligger i ett
centralt, strategisk viktigt och synligt läge i Västerås centrum som även
ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Målsättningen är att utveckla
kvarteret utifrån dess karaktäristiska dragen, öppnar upp dem stängda
fasaderna mot Kopparbergsvägen samt att öka fastighetens användbarhet
genom att pröva fler möjliga användningar, som centrum-ändamål, kontor
och bostäder.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
”Yttrande - Samrådsremiss - Detaljplan för till- och ombyggnad av
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941”, daterat 2021-11-30 antas och
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) och Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§269

Dnr NIF 2021/00377-1.7.1

Beslut - Remissvar för granskning av detaljplan för Avfart Irsta,
del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås Dp 1918
Beslut
Yttrande - Granskning av detaljplan för Avfart Irsta, del av BadelundaTibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås Dp 1918” daterat 2021-11-30 antas och
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD)
och Patrik Kalander (M) ”Vi ser ett behov av mer verksamhetsmark för
ytkrävande verksamheter inom logistilc, industri och lager i närheten av
trafikled men detta måste ske i samråd med de boende.”

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för anläggande av
verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter inom logistik, industri och
lager i närhet av större trafikled för tillgång på god infrastruktur.
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 30 oktober till 20 november
2020. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande lämnade då svaret att man
inte hade något att erinra på remissen.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
”Yttrande - Granskning av detaljplan för Avfart Irsta, del av BadelundaTibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås Dp 1918” daterat 2021-11-30 antas och
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) lämnar ett särskilt yttrande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§270

Dnr NIF 2021/00383-1.7.1

Beslut - Remissvar för samråd om detaljplan för del av Västerås
4:86 och Norra Vallbyskolan 9, Vallby, Dp 1940
Beslut
Yttrande till remiss ”Samråd om detaljplan för del av Västerås 4:86 och
Norra Vallbyskolan 9, Dp 1940” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas
till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Enligt planbeskrivningen är syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten
för bostadsbebyggelse intill korsningen vid Vallbygatan/Vallbyleden samt
uppförandet av en ny skola intill Härbregatan och Vallby Skolgata. Enligt
planbeskrivningen syftar detaljplanen även till att säkerställa befintlig
förskola och möjliggöra för anläggande av ny park inom Norra Vallbyskolan
9. Detaljplanen ska vidare säkerställa att delar av befintliga grönområden
bevaras som park- eller naturmark samt att det fortsatt ska finnas en god
tillgång till gång- och cykelvägar inom planområdet. Befintliga gator som
berörs, samt angränsande del av Vallbyleden som inte är planlagd sedan
tidigare, ska säkerställas i detaljplanen.
Förvaltningen har lämnat följande förslag till beslut till nämnden:
”Yttrande till remis ”Samråd om detaljplan för del av Västerås 4:86 och
Norra Vallbyskolan 9, Dp 1940” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas
till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§271

Dnr NIF 2021/00388-1.7.1

Beslut - Remiss Västerås 1:167
Beslut
Nämnden antar alternativ yttrande från Vicki Skure Eriksson (C), Army
Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström (L) och överlämnar till
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
En ansökan om förhandsbesked har inkommit. Ansökan gäller tillfällig (5 år)
moduletablering av 6 avd förskola på Hamre IP, i anslutning till den östra,
grusade parkeringsytan.
Ärendenummer: BY 2021-002298
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström
(L) lämnar ett alternativ till yttrande och yrkar att nämnden antar det
alternativa yttrandet och överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen.
”Alternativ yttrande från Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos
Teljebäck (S) och Jenny Boström (L): Fotbollsplanerna på Hamre IP är
idag den fotbollsanläggning som servar områdena från centrum till
Hamre/Lillhamra. De östra stadsdelarna har redan idag få
idrottsanläggningar i förhållande till andra områden i Västerås. Idag har det
byggts och kommer att byggas många nya bostäder i Lillhamra, Öster
Mälarstrand och i framtiden även vid Hamre ridanläggning. Vi ser att det i
framtiden kan komma att behövas en utökning av detta idrottsområde för att
tillgodose kommande behov på Öster.
Det är viktigt att ta hänsyn till att barnen och ungdomarna tar sig idag till
Hamre IP antingen gåendes, med cykel eller att föräldrar skjutsar dem.
Därför är det positivt att planen innehåller förslag på hur gång och cykelväg
kommer förbättras. Redan idag är Hamregatan en väg som innebär för
barnen en trafikfara. Det har blivit något bättre sedan man anlade
grusparkeringen och trafikhinder.
Grusparkeringen har inneburit att färre bilar parkerar längs med vägen vilket
har gjort att trafiksäkerheten har blivit förbättrad. Nämnden ser att vi
behöver ha möjlighet till ersättningsparkering då förslaget tar bort den extra
parkeringsytan på gräsytan, förslagsvis vid Edströmska, vid förekommande
av större arrangemang och parkering utanför skoltid
En förskola innebär även vardagar en trafiktopp på eftermiddagen samtidigt
när barn och ungdomsverksamheten har sin verksamhet vilket innebär att
många barn och ungdomar kommer att röra sig där samtidigt som föräldrar
hämtar sina förskolebarn.

Justerandes signatur
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Idag använder även föreningen grusparkering och grönytan som förskolan
planeras på för de yngsta barnen i sin fotbollsverksamhet. Enligt föreningen
skulle det få en mycket negativ konsekvens för våra yngre barn i åldern 5 till
9 år om dessa ytor försvinner. Utifrån ett bamperspektiv för de
föreningsaktiva barnen och ungdomarna samt även för de barnen och
ungdomarna som kommer att flytta in i de Östra stadsdelarna är det viktigt
att Hamre IP bevaras och även ges möjlighet att utvecklas.
Samtidigt har vi en förståelse för att barn utifrån ett bamperspektiv behöver
ha förskolor i sitt närområde. I väntan på möjlighet att bygga en ny
permanent förskola efter flytten av Hamre ridskola kan vi acceptera att
grönytan vid gmsplanen tillfälligt upplåts till förskola under förutsättning att
gång- och cykelvägen byggs och att parkeringsytan vid gmsplanen
förbättras."
Anna Hård af Segerstad (M), Patrik Kalander (M) och Samuel Stengård
yrkar bifall till Vicki Skure Erikssons (C) med fleras yrkande.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Vicki Skure
Eriksson (C) med fleras yrkande, dels Erik Johanssons (SD).
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Nämnden godkänner det förslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Vicki Skure
Eriksson (C) m.fl.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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§272

Dnr NIF 2021/00355-3.13.2

Beslut - Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag
förVågholmarna
Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag att påbörja
projektering och framtagande av FFU, förfrågningsunderlag, för Vågholme 2
till 4.

Reservation
Samuel Stengård (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande lämnar en skriftlig reservation:
”Skriftlig reservation från Samuel Stengård (KD) Ett förfrågningsunderlag är
ett viktigt dokument för utformning av Vågholmama vilket är bra att vi får
fram och har en enig nämnd bakom.
Att i det förfrågningsunderlag lägga till att det läggs in att det möjliggörs yta
för kallbad från Vågholmen innebär en kostnadseffektiv hantering som ger
möjlighet för framtida verksamheter utan att behöva bygga om utifall beslut
tas in i framtiden. För kallbadare är Vågholmen lämplig med stor kommunal
parkering i anslutning till Lasse Fämlöfs plats, café, restaurang och gym i
nära anslutning är även det positivt. Att det även finns ett befintligt ute gym
på befintlig Vågholm är positivt.
För att skapa ett förfrågningsunderlag som ger en bredd och mångfald på
framtida nyttjande av Vågholmama yrkade jag på att yta för kallbad skulle
vägas in i underlaget. Att detta förslag på yrkande som inte har någon
kostnadsdrivande effekt på byggnationen avslås är olyckligt. Min
förhoppning är att det på andra vägar ändå vägs in i förfrågningsunderlaget
trots avslag. Av denna orsak så reserverar jag mig mot avslag på mitt
tilläggsyrkande om att väga in yta för kallbad i förfrågningsunderlaget för
kallbadhus.”

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att
projektera en ny fritidsbåtshamn och 3 stycken nya Vågholmar i anslutning
till den första Vågholmen vid Öster Mälarstrand. Planerad byggstart vintem
2022/2023
Skapandet av Vågholmama är det mest ekonomiskt fördelaktiga att skapa
fler djupa båtplatser i stadens fritidsbåtshamnar då man både tillskapar cirka
160 nya båtplatser och på ett bra sätt kan använda muddermassoma. Det är
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mer ekonomiskt att använda muddermassoma till att bygga fler Vågholmar
än att frakta massorna till deponi.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S) och Jenny Boström
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Samuel Stengård (KD) yrkar att förfrågningsunderlaget anpassas för ett
Kallbadhus.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Vicki Skure
Eriksson (C) m.fl. yrkande och dels Samuel Stengård (KD) yrkande.
Ordföranden förslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Nämnden godkänner det förslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt med
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur
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§273

Dnr NIF 2021/00350-7.0.1

Beslut - Fiskeregler
Beslut
Förslag till fiskeregler Svartån - nedströms Vallbybron 2021-12-10 antas
och gäller från och med 2022-01-01

Ärendebeskrivning
Västerås stad har fiskerätten för Svartån nedströms Vallbybron. Det finns
sedan tidigare fiskeregler men dessa behöver uppdateras då faunapassagen
har skapats.
Förslaget för nya fiskeregler har skickats på remiss till Länsstyrelsen,
fiskeklubben Aspen och Västerås stads vattenhandläggare.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
”Förslag till Fiskeregler Svartån - nedströms Vallbybron 2021-12-10” antas
och gäller från och med 2022-01-01.
För mer information om de olika punkterna se bilaga 1 Förklaring till förslag
till fiskeregler Svartån - nedströms Vallbybron.
Förslag till Fiskeregler Svartån - nedströms Vallbybron
1 §
För att få bedriva fiske i Svartån mellan Vallbybron och
Mälarbron i Mälaren skall den fiskande inneha och medföra för vattnet
giltigt fiskerättsbevis eller fiskekort samt giltig legitimation.
Fiskekort eller fiskerättsbevis ska på anmodan av polis eller fisketillsynsman
uppvisas för dessa.
Fiskekort, alternativt fiskerättsbevis, är personliga och får ej överlåtas.

2§
Enbart fiske med handredskap är tillåtet och lösande av
fiskekort berättigar till fiske med ett handredskap per person. Fiskeredskapet
får under pågående fiske ej lämnas obevakat.

3 §
Fiskekort skall medföras vid allt fiske och skall för att vara
gällande vara korrekt ifyllda och försedda med innehavarens namn i
beständig skrift och innehavaren skall ha signerat att denne tagit del av
fiskereglema.

4§
Allt fiske är förbjudet mellan Vallbybron och Mälarbron från
15 september till och med 31 maj.
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5 §

Fiske efter Ål, Asp och Lax är förbjudet hela året.

Om man av misstag fått upp Ål, Asp eller Lax ska de alltid direkt återutsättas
på fångstplatsen.

6§

Fiske i faunapassager är förbjudet hela året.

7§

Fiske från fartyg/båtar och broar är förbjudet.

8§

Fiske i fritidsbåtshamnarna är förbjudet

9§
Fiske efter kräfta är förbjudet för den som ej löst särskilt
kräftfiskekort.

10 §

Fångstbegränsning:

* Max 3 stycken fiskar per kort och dag får behållas av antingen Gös,
Regnbåge, Öring och/eller Gädda

11 §
Överträdelse av fiskereglema, i de delar som innebär
lagöverträdelse, medför polisanmälan. I övriga fall förverkas fiskekortet.

Fisk av nedan angivna arter får fångas endast om den håller följande
minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets:

Öring

50 cm

Gös

45 cm

Gädda

40 cm

Fisk som inte uppnår minimimått ska alltid direkt återutsättas på
fångstplatsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) och Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall
förvaltningens förslag till beslut.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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§274

Dnr NIF 2021/00347-2.6.1

Överläggning - Upphandling av idrott-, fritid- och
förebyggandeverksamheter i Tillberga
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad
Ärendebeskrivning
Den leverantör som idag utför uppdraget är den ekonomiska föreningen
Tillberga Grannskaps Service (TGS). TGS har sedan början av 1990-talet
haft driftansvar för flera kommunala verksamheter i Tillberga. Uppdraget
som denna entreprenör har är att producera god service och omsorg, men
också att främja inflytande och delaktighet för brukarna och övriga boende i
lokalsamhället. De nämnder som nu upphandlar verksamheter är Tekniska
nämnden, Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Kulturnämnden,
Äldrenämnden samt Nämnden för personer med funktionsnedsättning.
För NIFF är det verksamheter som öppen förskola, öppen verksamhet för
10-12 åringar (klubb), fritidsgårdsverksamhet, Bad och idrottshall, Tillberga
IP och motionsspår. Uppdragen upphandlas i ett gemensamt
förfrågningsunderlag med en generell avtalsdel med
upphandlingsföreskrifter samt specifika kontraktsvillkor för respektive
avtalsområde.
Torbjörn Berggren strateg i kultur idrotts och fritidsförvaltningen informerar
nämnden om avtalsområde fritid och förebyggande verksamheter i Tillberga.
Stefan Tielinen strateg idrott informerar nämnden om avtalsområde
verksamheter Idrott och friluftsliv i Tillberga.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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Dnr NIF 2021/00390-1.2.4

Information tagna beslut av AU- Förstärk julgåva till medarbetare
Beslut
Nämnden tackar för information.
Ärendebeskrivning
Nämndens medarbetare har genomfört ytterligare ett mycket starkt år i
pandemin med snabba omställningar, hög kravbild, hög arbetsbelastning och
bra verksamhetsresultat. Därför vill arbetsutskottet och nämnden visa sin
uppskattning genom att dela ut en julgåva som tack för ett fint arbete.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
- Arbetsutskottet beslutar att dela ut en julgåva i form av ett presentkort å
1000 kronor till nämndens medarbetare. För att erhålla julgåvan ska
medarbetaren vara tillsvidare eller visstidsanställd med månadslön. De ska
ha varit anställda i januari 2021 och fortfarande anställda vid dagensdatum.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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§276

DnrNIF 1818402-

Information - Medarbetarundersökning 2021
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Linda Öhlén Sandborg, HR-chef, informerar om förvaltningens resultat i
medarbetarundersökningen 2022, där förvaltningens resultat i hållbart
medarbetarengagemang (HME) ligger på 80 i jämförelse med staden som
helhet som ligger på 78. På flertalet punkter ligger förvaltningen i topp
tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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§277

Dnr NIF 2021/00005-7.4.3

Information - IOP överenskommelse med föreningen here4U
Beslut
Nämnden tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Torbjörn Berggren, strateg fritid och förebyggande tillsammans med
representanter från föreningen here4U informerar nämnden om olika insatser
och aktivitet som föreningen har.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur •
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§278

Dnr NIF 2020/00361-7.4.1

Information - Utbyggnad av Tillberga sporthall
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Magnus Jansson verksamhetschef idrott informerar om olika alternativ för
utbyggnad av sporthall

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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§279

Dnr NIF 2021/00382-7.1.4

Information - Familjecentrum i Centrum
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Åsa Sundgren verksamhetschef fritid och förebyggande informerar om
familj ecentrums arbete.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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§280

Dnr NIF 2020/00005-1.3.3

information från verksamheten
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Åsa Sundgren Häggberg verksamhetschef fritid och förebyggande
informerar nämnden om lovverksamhet, allmänna läget från stadsdelarna.
Magnus Jansson verksamhetschef idrott tillsammans med Malin Rask
controller KIFF informerar nämnden om framtagning av ersättningsmodell,
höjda mediakostnader för Rocklunda och Kokpunkten och kommande
upphandling ”tjänstekoncession Vedbobacken”.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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Dnr NIF 1812441-

Övriga frågor
Beslut
Inga övriga frågor anmälts.

(Justerandes signatur
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