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§165 Dnr KS 2020/00491-1.5.2

Beslut - Vårstämma 2022 i Förbundet Agenda 2030

Beslut
1. Olof Bergold, stadsledningskontoret, utses att som röstombud företräda 
Västerås stad vid Förbundet Agenda 21 :s vårstämma den 21 april.

2. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Förbundet Agenda 2030 är en ideell förening vars roll är att agera pådrivare, 
kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling regionalt i 
Västmanland samt Heby. Västerås stad har varit medlemmar sedan 1994 när 
det bildades. Förbundets vårstämma hålls den 21 april.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Olof Bergold, stadsledningskontoret, utses att som röstombud företräda 
Västerås stad vid Förbundet Agenda 21 :s vårstämma den 21 april.

2. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justcrandes signatur Utdragsbestyrlcande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-20

3(5)

§169 Dnr KS 2022/00419-1.2.2

Beslut - Driftsstöd till Nya Västerås Flygplats AB för 2021 samt 
första kvartalet 2022

Beslut
1. Stöd till Nya Västerås Flygplats AB för täckning av förluster under 
perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2022 omfattande 32 046 896,12 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. Stödet redovisas till Näringsdepartementet enligt bilaga B.

3. Stöd för täckning av förluster under perioden 1 april - 31 december 2022 
kommer att fastställas och betalas ut under år 2023, under förutsättning att 
övriga regler i GBER vid den tidpunkten är uppfyllda. Stödet för täckning av 
förluster under perioden 1 april - 31 december 2022 kommer som mest att 
motsvara flygplatsens underskott och betalas ut i samband med att 
underskott fastställs vid Nya Västerås Flygplats ABs årsstämma år 2023.

4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Särskilt yttrande
Markus Lindgren (MP) och Anna Maria Romlid (V) inkommer med särskilt 
yttrande enligt följande:

”Under hela sin tid under kommunal drift har flygplatsen varit föremål för 
stora underskott. Sedan millennieslciftet har den kostat mellan 24 och 64 
miljoner årligen. Dessa pengar har gått till att driva en flygplats som i första 
hand och till största del fungerar som undervisningslokal för privata 
kommersiella flygskolor samt utgjort avreseplats för turister på väg till 
London eller spanska solkusten.

Det här har varit en skamfläck för Västerås, då kommunen mitt under 
brinnande klimatkris kraftigt subventionerat klimatskadlig verksamhet med 
ingen eller mycket liten samhällsnytta. Sedan årsskiftet 21/22 finns 
emellertid nya ägardirektiv på plats som inte medger att kommunala pengar 
får gå till kommersiell flygverksamhet och att exempelvis flygbolag, 
privatflyg och skolflyg bara ska förekomma på affärsmässiga grunder. Det 
bör rimligtvis innebära att dagens beslut är det sista där kommunala pengar 
av den här omfattningen tas i anspråk.”

Ärendebeskrivning
2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att förordna Nya Västerås 
Flygplats AB att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och 
allmänt intresse, ett s.k. 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 sianalur Utdraasbcstyrkande
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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 
godkännande. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (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).

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 förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).

I december beslutade kommunfullmäktige i Västerås att förvärva Nya 
Västerås flygplats AB ifrån Västerås Stadshus AB. Den 10 mars 2022 
beslutade kommunfullmäktige i Västerås att sälja 50 % av aktierna i Nya 
Västerås flygplats AB till Region Västmanland. Från och med den 1 april 
2022 innehar således Västerås stad och Region Västmanland vardera hälften 
av aktierna i bolaget. I beslutet att sälja respektive förvärva aktier har de 
båda organen beslutat att stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av 
förluster ska ges med hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER 
genom finansiering i form av kostnadstäckning.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Stöd till Nya Västerås Flygplats AB för täckning av förluster under 
perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2022 omfattande 32 046 896,12 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. Stödet redovisas till Näringsdepartementet enligt bilaga B.

3. Stöd för täckning av förluster under perioden 1 april - 31 december 2022 
kommer att fastställas och betalas ut under år 2023, under förutsättning att 
övriga regler i GBER vid den tidpunkten är uppfyllda. Stödet för täckning av 
förluster under perioden 1 april - 31 december 2022 kommer som mest att 
motsvara flygplatsens underskott och betalas ut i samband med att 
underskott fastställs vid Nya Västerås Flygplats ABs årsstämma år 2023.

4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

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

Justerandcs signatur Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-20

5(5)

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att tredje stycket i ärendebeskrivningen ska omformuleras så att den lyder 
som följer:

"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 förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER)."

Kopia till
Näringsdepartementet

Justerandes signatur Utdrag,sbestvrlcande
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§160 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut

Anna Maria Romlid (V) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden.

Justerandes sienalur Utdraasbeslvrkande
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§161 Dnr KS 1810725'

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs, med ändringen att ärendena 8 och 20 utgår.

2. Ärende 1-12 är offentliga.

Justerandes sitmatur Utdraest>estvrkan<le
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§162 Dnr KS 2022/00528-3.12.4

Information - Hyresavtal för parkeringshuset Högne och avtalets 
påverkan på Västerås parkeringsbolag

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Bolagscontroller Kennet Julin och controller Johan Olsson informerar om 
verksamheten inom Västerås parkerings AB.

Justerandes signatur Uldragsbestvrkande
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§163 Dnr KS 1810192-

lnformatIon - Återrapport om inköpsprocessen, inköpskort 

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling och digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström 
informerar om de åtgärder som vidtagits och planeras gällande inköps
processen och inköpskort.

Justerandes sienatur

Sf) AH^
Utdragsbestvikande

7(35)
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§164 Dnr KS 2022/00173-2.5.5

Beslut - Firmatecknare för kommunstyrelsen 

Beslut
1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra 
handlingar, dokument och skrivelser som beslutats av eller är ett led i eller 
en direkt följd av ett beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
och som inte omfattar det som uppräknas nedan i beslutspunkt 2 och 3.
Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteperson.

Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Jesper Brandberg

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Elisabeth Unell

Stadsdirektör Helene Öhrling

Administrativ chef Pia Svennerholm Moberg

Ekonomidirektör Hans Nyström

HR-direktör Kristina Olström

Direktör för strategisk samhällsutveckling, Christin Tjämheden 

Kommunikationsdirektör Mats Lindskog 

Digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström 

Näringslivsdirektör Eva Lilja

2. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal och 
andra handlingar för lån, obligationslån, emissioner av certifilcat, derivat, 
köp och försäljning av fondandelar och överföringar mellan bankkonton, 
bankavtal så som t.ex. kontoförändringar, kontoöppningar, swish m.m. samt 
för förvaltning av Kultur- och Asköviksfonden samt donationsstiftelsemas 
tillgångar i form av aktier, fonder, räntebärande instrument, bankkonton samt 
derivat. Firma tecknas av två i förening.

Ekonomidirektör Hans Nyström

Finanschef Fredrik Berg

Koncemkontroller Kennet Julin

Budgetchef Magnus Lindberg

Finansekonom Anders Galmén

Finansekonom Agneta Anders

Ekonomistrateg Joakim Eriksson

Ekonomiadministratör Malin Gårdensjö

Justerandes signatur Utdraesbcstvrkande
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3. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende handling 
om borgensåtagande. Firma tecknas av två i förening.

Stadsdirektör Helene Öhrling

Ekonomidirektör Hans Nyström

Budgetchef Magnus Lindberg

Finanschef Fredrik Berg

4. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed 
upphävs.

5. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare.

Ärendebeskrivning
Att teckna firma innebär att en person företar rättshandlingar och ingå 
juridiskt bindande åtaganden för ett organ, i detta fall kommunstyrelsen i 
Västerås stad. En behörig firmatecknare är en person som kan teckna firma. 
När någon, med stöd av beslut om firmateckning, tecknar kommunens firma 
binder denne person kommunen i förhållande till tredje man. Teckna firma 
sker t.ex. när avtal eller andra rättshandlingar skrivs under.

40 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att skrivelser och andra hand
lingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden 
och lcontrasigneras av stadsdirektören. Vid förfall för ordföranden inträder 
vice ordföranden och vid förfall för denne, den ledamot styrelsen särskilt 
utsett.

Styrelsen får även enligt reglementet uppdra åt förtroendevald eller tjänste
man att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på 
styrelsens vägnar. Detta beslut om firmatecknare grundas på denna möjlighet 
för styrelsen att uppdra rätten att underteckna handlingar på styrelsens 
vägnar.

Beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegation samt skrivelser 
och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av 
den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill.

Kommunstyrelsens beslut om firmateckning behöver beslutas på nytt med 
anledning av personalförändringar.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra 
handlingar, dokument och skrivelser som beslutats av eller är ett led i eller 
en direkt följd av ett beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
och som inte omfattar det som uppräknas nedan i beslutspunkt 2 och 3.
Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteperson.

Justerandes sienatur Utdracsbeslvrkande
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Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Jesper Brandberg 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Elisabeth Unell 

Stadsdirektör Helene Öhrling 

Administrativ chef Pia Svennerholm Moberg 

Ekonomidirektör Hans Nyström 

HR-direktör Kristina Olström

Direktör för strategisk samhällsutveckling, Christin Tjärnheden 

Kommunikationsdirektör Mats Lindskog 

Digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström 

Näringslivsdirektör Eva Lilja

2. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal och 
andra handlingar för lån, obligationslån, emissioner av certifikat, derivat, 
köp och försäljning av fondandelar och överföringar mellan bankkonton, 
bankavtal så som t.ex. kontoförändringar, kontoöppningar, swish m.m. samt 
för förvaltning av Kultur- och Asköviksfonden samt donationsstiftelsernas 
tillgångar i form av aktier, fonder, räntebärande instrument, bankkonton samt 
derivat. Firma tecknas av två i förening.

Ekonomidirektör Hans Nyström

Finanschef Fredrik Berg

Koncemkontroller Kennet Julin

Budgetchef Magnus Lindberg

Finansekonom Anders Galmén

Finansekonom Agneta Anders

Ekonomistrateg Joakim Eriksson

Ekonomiadministratör Malin Gårdensjö

3. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende handling 
om borgensåtagande. Firma tecknas av två i förening.

Stadsdirektör Helene Öhrling

Ekonomidirektör Hans Nyström

Budgetchef Magnus Lindberg

Finanschef Fredrik Berg

4. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed 
upphävs.

5. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare.

Justcrandes signatur Utdraesbestvrkande
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§166 Dnr KS 2022/00493-1.3.5

Beslut - Genomförande av översyn av Västerås Stadshus AB

Beslut
Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomfora en översyn av Västerås 
stadshus AB

Ärendebeskrivning
Västerås stadshus AB bildades 2015 och är moderföretag i en koncern som 
har som mål för sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala 
bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala företag inom Västerås stad.

Bolagets syfte är att ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter, tillvarata 
de möjligheter till samverkan och effektivisering på affärsmässig grund som 
finns mellan de kommunala bolagen och Västerås stad samt möjliggöra 
resultatutjämning inom koncernen för att skattemässigt optimera stadens 
kommunala bolag. Västerås stadshus AB ansvarar även för verksamhets- och 
ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt att förmedla information om 
dotterbolagens verksamhet.

Västerås stadshus AB ägs i sin helhet av Västerås stad och är moderbolag för 
Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, Västerås parkerings AB, Västerås 
stads strategiska fastigheter AB och Västerås marknad och näringsliv AB.

I syfte att säkerställa en välfungerande organisation kring stadens bolag samt 
ändamålet med Västerås stadshus AB och den verksamhet bolaget bör 
bedriva anser stadsledningskontoret att en översyn Västerås Stadshus AB är 
nödvändig.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av Västerås 
stadshus AB

Kopia till
Västerås Stadshus AB

Justerande» signatur Uldraaxbcstvrkande
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§ 167 Dnr KS 2020/01869-2.6.1

Beslut - Upphandling gällande AV-produkter och tjänster
Ärendet utgår.

\

Justerandes signatur Utdracsbeslvrkande
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§168 Dnr KS 2022/00452-3.6.5

Beslut - Nämndinitiativ från (M) och (KD) om lagerlokal

Beslut
Nämndinitiativet avslås.

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:

"Det krävs en långsiktig lösning för stadens lagerhållning. Initiativets andra 
attsats tar just upp denna fråga. Svaret är att det förs en dialog med strate
giska fastigheter. Detta borde inte räcka för kommunstyrelsen utan det måste 
tas fram en planering för hur staden ska lösa behovet av lagerhållning lång
siktigt. Detta är av oerhört strategisk betydelse för Västerås. Det kunde vi 
inte minst märka under pandemin. Förslag att förvara materialet i tält under 
rivningstiden är inte en lämplig lösning. Det behövs också en lokal inom ett 
säkerhetsområde. Det är mer material på väg in och där lokalen som finns 
idag är lämplig för just skrymmande material. Det krävs en mer omfattande 
utredning om eventuellt minsta möjliga åtgärder för att kunna ha lokalen 
kvar som lager. Det finns inte heller en presentation av kostnader för altema- 
tivlösning. Förslaget med rivning kräver också en analys av markförorening
ar. När rivning har skett vid andra flygplaster har markföroreningar fri- 
gjorts."

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
och Amanda Grönlund (KD) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämnd
initiativ från (M) och (KD) om lagerlokal föreslagit att stadsledningslcontoret 
får i uppdrag att kontakta strategiska fastigheter för att bolaget ska avvakta 
med rivningen av lagringslolcalen. Dessutom föreslås att stadslednings- 
kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur stadens behov av 
lagring ska lösas långsiktigt och om dagens lösning kan vara kvar i ett längre 
perspektiv.

Nämndinitiativet har den 23 mars 2022 anmälts till kommunstyrelsen för 
beredning. Stadsledningskontoret har kontaktat Västerås stads strategiska 
fastigheter och fatt följande information:

Hangar 83 var ursprungligen en tillfällig byggnad och då lokalen hela tiden 
setts som en kortsiktig lösning har endast kortare rivningsavtal tecknats 
mellan parterna.

Hangaren är i så pass dåligt skick att byggnaden riskerar att rasa och utgöra 
en fara för passerande trafik på Pilotgatan. Hangaren utgör i och med detta 
även en risk för själva skyddsobjektet. Konstruktionen skiljer sig även från

Justcrandes signatur Utdrassbestvrkande
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de övriga hangarerna genom att den är byggd av stål och inte trä. För att få 
byggnaden i användbart skick behöver de kraftiga sättningarna och tillhöran
de skadorna på bärande konstruktioner åtgärdas, vilket skulle kosta cirka 44 
miljoner kronor.

Hangar 83 används inte för lagring av insamlat material som kopplas till 
kriget i Ukraina. Gällande det Coronalager som i nuläget finns i byggnaden 
finns det inom området på flygplatsen andra möjligheter för lagring efter 
rivning av byggnaden.

Bygglov för den planerade rivningen beviljades redan 2019.1 samband med 
folkomröstningen om flygplatsens framtid och inför framtagande av nytt 
ägardirektiv och eventuell försäljning pausades dock planerna på rivning.

Efter folkomröstningen lämnades ett förslag om byggnadsminne in för 
byggnader inom flygplatsområdet. I samband med det valde länsstyrelsen att 
lägga ett generellt beslut om anmälningsplikt för samtliga byggnader på 
området. Det innebär att alla åtgärder och allt underhåll måste anmälas och 
godkännas av länsstyrelsen innan något arbete får utföras. Strax efter det 
valde länsstyrelsen även att lägga ett rivningsförbud på Hangar 83. Beslutet 
om anmälningsplikt är överklagat av Västerås flygfastigheter.

Att kostnaden för rivningen med stor sannolikhet kommer hamna på flyg- 
platsbolagets hyresavi är felaktigt. Flygplatsbolaget har aldrig hyrt hangaren 
och kostnaderna för rivningar drabbar aldrig hyresgäster. Kostnaden tas helt 
av Västerås stads strategiska fastigheter genom dotterbolaget Västerås flyg
fastigheter, som äger marken och byggnaden.

Västerås flygfastigheter för dialog med både flygplatsbolaget och stadsled- 
ningskontoret om en långsiktig ersättningslolcal för Hangar 83. Bedömning
en från strategiska fastigheter är att bolaget har tillgång till, eller möjlighet 
att erbjuda, lagerlokaler som täcker behovet och utifrån att förhandlingar 
pågår kring en ersättningslolcal för Hangar 83 så ar uppfattningen att någon 
långsiktig utredning av lagerbehovet inte behöver göras.

Stadsledningskontoret föreslår därför mot bakgrund av ovanstående att 
nämndinitiativet avslås.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Nämndinitiativet avslås.

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

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till nämnd
initiativet från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadslednings-

Justerandes sienatur U tdraasbestyrkande
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kontorets förslag från Jonas Cronert (S). 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.

Justerandes sienahir Uldrausbestyrkande
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§170 Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

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

Justerandes sienaiur Utdraesbestvrkande
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§171 Dnr KS 2022/00007-1.2.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas for kommunstyrelsen i form av följande listor:

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens diarie- 
serie ICS under perioden 2022-04-06 - 2022-04-19.

Justerandes signatur Utdracsbeslyrkatidc
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§172 Dnr KS 2022/00523-3.3.2

Beslut - Medgivande till överlåtelse av fastigheten Rocklunda 6

Beslut
Ägare till Rocklunda Fastigheter AB, org.nr 556060-5213, medges inte att 
indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnads- 
bolaget i Norden AB, org.nr 556981-7660, eller något till Samhällsbygg- 
nadsbolaget i Norden AB närstående bolag.

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) deltar ej i den del av beslutet 
som rör stadsledningskontorets förslag.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 
gällande återremiss enligt följande:

"Beslutsunderlaget ger inte svar på de frågor som krävs för att kunna ta 
ställning till förslaget till beslut Fastighetsnämnden fick i uppdrag att ta 
fram alternativ och visa hur framtiden ska kunna bli för Rocklunda. Det 
krävs ett sådant underlag för att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
ska kunna ta ställning till nuvarande ägares önskan om att sälja bolaget.

Följande uppdrag gavs i kommunfullmäktige mars 2021:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen hitta 
al-ternativa lösningar för Rocklundaområdet och det som Rocklundaavtalet 
(hu-vud-/grundavtalet) idag reglerar.

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att företräda staden vid dialog med 
aktuell avtalspart och fastighetsägare

Vi kan konstatera att dessa uppdrag inte är genomförda och idag finns inget 
underlag som visar alternativa lösningar för Rocklundaområdet.

Vad vill den tilltänkta ägaren med att köpa området? Hur har de tänkt 
utveckla området och hur påverkar det kostnaderna för staden och alla 
föreningar verksamma på området? Vilka visioner finns och hur ska de 
finansieras?

Vi vet att klubbarna verksamma på området har arbetat med en vision för 
utvecklingen. Hur har detta varit med i förhandlingarna? Och hur är det tänkt 
att kunna finansieras?

I beskrivningen står att det ska vara en befogad anledning att motsäga sig en 
sådan överlåtelse. På pressträffen om förslaget till beslut motiveras med att 
vi måste ha en västeråsare som ägare till området. Vad vi förstår är nuvaran
de ägare också aktieägare i det bolag som är tänkt att köpa området och är 
också styrelseledamot så detta är ett bristfälligt argument. Är argumentet att

Justcrandes sienatur Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-20

19(35)

staden vill köpa tillbaka Rocklunda bör detta tydligare framgå och det krävs 
ett mer omfattande underlag.

Det står i avtalet att hyresgästen endast får vägra överlåtelse av aktierna om 
hyresgästen har befogad anledning att motsätta sig sådan överlåtelse.

Vi saknar en professionell, grundlig juridisk bedömning gällande stadens 
möjligheter att vägra en överlåtelse och vilka möjligheter som finns att 
styrka begreppet "befogad anledning".

Till fastighetsnämndens presidium har en preliminär bedömning redovisats 
muntligt och den måste redovisas även för kommunstyrelsen och kommun
fullmäktige om beslut ska kunna fattas.

Frågetecknen är fler än svaren varför det krävs en återremiss med komplett
eringar för att kunna ta ställning till förslaget."

Ärendebeskrivning
Rocklunda Fastigheter AB har inkommit med en skriftlig begäran daterad 
den 30 mars 2022, om att staden ska lämna sitt medgivande till att indirekt 
överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB när
stående bolag. Fastighetsdelegationen beslutade den 4 april 2022 att hän- 
skjuta ärendet om begäran om medgivande till kommunstyrelsen för 
hantering.

Rocklundaavtalet undertecknades den 1 december 2006 mellan Västerås stad 
och Rocklunda Fastigheter AB. Hyrestiden är 2006-05-08 till 2031-04-30. 
Uppsägning av kontraktet ska ske senast 9 månader före hyrestidens utgång i 
annat fall förlängs avtalet med 36 månader för varje gång. Hyresavtalet 
innehåller en option att vid avtalstidens utgång förvärva aktierna i det bolag 
som är hyresvärd och som äger den hyrda fastigheten. Vid utnyttjande av 
optionen ska hyresgästen betala en köpeskilling som motsvarar aktiernas 
marknadsvärde vid tillfallet. Vid utnyttjandet av optionen ska marknads
värdet på aktierna beräknas dels med beaktande av de projektvärden som 
finns på hyresobjektet vid köpetillfället, dels med utgångspunkt att hyres- 
objektet vid köpetillfället kommer att generera hyresintäkter i paritet med de 
hyresintäkter som fastigheten historiskt genererat.

Årlig hyreskostnad för Staden 2022 är ca 94 Mkr. Enligt nuvarande hyres
avtal hyressätts nyinvesteringar under 10 Mkr med ett belopp motsvarande 
STIBOR + 5.25 % räknat på totalt investeringsbelopp. Nyinvesteringar över 
10 Mkr hyressätts utifrån separat förhandling. Det föreligger en tvist mellan 
Staden och Rocklunda Fastigheter AB avseende hyresvärdens åtagande 
enligt hyreskontraktet om uppfyllnad av krav för de arrangemang som 
anläggningen avses användas för, vilket förutsätts gälla av Staden men ej 
accepteras av hyresvärden.

I hyresavtalet anges att hyresvärden inte har rätt att utan hyresgästens skrift
liga medgivande överlåta hela eller delar av den hyrda fastigheten. Ägarna 
av aktiebolaget som äger den hyrda fastigheten har inte rätt att utan hyres-

Justerandes si simtur Utdraasbeslvrkandc
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gästens skriftliga medgivande överlåta aktier i bolaget. Medgivande enligt 
ovan får av hyresgästen vägras endast om hyresgästen har befogad anledning 
att motsätta sig sådan överlåtelse.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021 att uppdra till fastighets- 
nämnden att i samråd med kommunstyrelsen presentera alternativa lösningar 
för Rocklundaområdet och det som Rocklundaavtalet (huvud-/grundavtalet) 
idag reglerar. Förhandling med Rocklundafastigheter pågår sedan våren 
2021. Rocklundaområdet är av stor strategisk betydelse för Västerås stad och 
dess kommunmedlemmar avseende den framtida utvecklingen av idrott och 
friluftsliv i staden. Det finns omständigheter som talar för att det vore bättre 
ur strategisk synpunkt att staden själv ägde fastigheten. Mot bakgrund av 
ovan anfört anser staden sammantaget att fastigheten inte ska överlåtas till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till Samhällsbyggnads- 
bolaget i Norden AB närstående bolag. Medgivande kan därför inte lämnas.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-), Elisabeth Unell (M), Anna Hård 
af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) yrkar att ärendet återremitteras 
för komplettering enligt följande:

• Den tilltänkta köparen ges möjlighet att beskriva syftet med köpet och hur 
man har tänkt att gemensamt utveckla Rocklundaområdet med staden.

• Presentera underlag från de förhandlingar som varit med ägaren.

• Presentera de alternativ som arbetats med. Som vi ser det finns flera 
alternativ. Det kan handla om att staden vill köpa tillbaka området, ett 
förlängt avtal med precisering om hur området ska utvecklas eller en 
kombination av dessa båda. Dessa olika möjligheter behöver utvecklas i 
beslutsunderlaget.

• Presentera underlag med förutsättningar för återköp utifrån de avtal som 
finns.

• Komplettera med underlag där tolkningar av gällande avtal finns med.

• Komplettera med juridisk bedömning av möjligheterna att kunna säga nej 
till försäljningen.

Om återremissyrkandet faller deltar de ej i beslutet.

Vicki Skure Eriksson (C), Anna Lundberg (L), Markus Lindgren (MP),
Jonas Cronert (S) och Anna Maria Romlid (V) yrkar att ärendet ska avgöras 
idag samt bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
återremiss, dels att ärende ska återremitteras från Amanda Grönlund (KD) 
med flera, dels att ärendet ska avgöras idag från Vicki Skure Eriksson (C) 
med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen 
ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositions

20 (35)
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ordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen . 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut avseen
de stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed beslutar i 
enlighet med detta.

21 (35)
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§173 Dnr KS 2020/01463-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:9, Granskning av upphandiings- 
processen i förhållande till LOU

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 
antas, med revideringar i enlighet med Elisabeth Unells (M) och Anna 
Lundbergs (L) förslag, och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

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

"Rätt hanterat är upphandlingar ett tillvägagångssätt för att använda offent
liga medel mer effektivt, det effektiviserar den kommunala verksamheten. 
Det är i många fall dyrare att driva verksamheten i egen regi, utan att detta 
ger några kvalitetsförbättringar. Det är dock viktigt att kommunen har 
kontroll över upphandlingarna. Revisionen pekar på flera viktiga saker som 
behöver förbättras, Liberalerna kommer att följa detta arbete nära. Västerås
arnas skattemedel ska hanteras bra."

Ärendebeskrivning
EY har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av stadens 
upphandlingsprocess i förhållande till lagen om offentlig upphandling 
(LOU).

Granskningens syfte har varit att bedöma om staden har en ändamålsenlig 
intern kontroll avseende stadens upphandling och styrdokument. Gransk
ningen har gjorts med avseende på hela stadens verksamhet och därför har 
rapporten remitterats till stadens nämnder för yttrande. Samtliga nämnder har 
också inkommit med yttranden.

Bedömningen i rapporten är att staden inte säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll av upphandlingsprocessen vid tidpunkten för granskningen. Slut
satsen grundar sig på att det saknas en strategisk styrning och uppföljning av 
upphandlings- och inköpsverksamheten i enlighet med upphandlingspolicyns 
intentioner.

Genomförda stickprov visar att upphandlingslagstiftningen och stadens styr
dokument följs i allt väsentligt i de fall upphandlingsenheten ansvarat för 
upphandlingen, men att det förekommer flera fall där inköp gjorts utan avtal. 
Revisorerna noterar dock att flera väsentliga åtgärder har vidtagits, och att 
ytterligare åtgärder planeras, för att stärka den interna kontrollen avseende 
upphandling och inköp.

Justerandes signatur Utdraesbeslvrkande
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Stadsledningskontoret noterar revisionens slutsatser och rekommendationer. 
Det är angeläget att inköps och upphandlingsarbetet fortsätter utvecklas på 
ett betryggande sätt. Ett flertal åtgärder som lyfts fram som önskvärda har 
redan genomförts och ytterligare åtgärder kommer att genomföras i linje med 
rekommendationerna.

I nämndernas yttranden så vittnar merparten av nämnderna att det är ange
läget med strategisk styrning av upphandlingsprocessen och att upphandling 
har stor betydelse för verksamheternas utveckling och kvalitet.

Det framkommer också att det inom många nämnder pågår aktiva åtgärder i 
syfte att förbättra upphandlingsprocessen och uppföljningen kring inköp.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 antas 
och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Elisabeth Unell yrkar:

Att yttrandet kompletteras med en hänvisning till nämndinitiativet från M 
och KD som kommunstyrelsens bifallit om:

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över stadens inköps och upp- 
handlingsverksamhet för att där behov förstärka verksamheten.

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över systemstödet för stadens 
inköp så att det blir lätt att göra rätt.

Att yttrandet kompletteras med följande:

Det är bra att revisionen granskat stadens upphandlingsprocess. Det krävs 
kraftfulla åtgärder som vi är beredda att vidta för att förbättra stadens upp
handlingar och inköp. Det finns flera förslag i rapporten som behöver 
implementeras bland annat kategoristyrning, inlcöpsanalys och leverantörs- 
dialoger. Den planerade översynen av styrdokument måste också genom
föras. Inköp och upphandling är en strategisk uppgift för staden som måste 
stärkas.

Att meningen Stadsledningskontoret noterar revisionens slutsatser och 
rekommendationer ändras till:

Revisionens slutsatser och rekommendationer kommer att beaktas i över
synen av stadens upphandlingar och inköp.

Anna Lundberg (L) yrkar att yttrandet kompletteras med kommunstyrelsens 
beslut.

Justerandes signatur Utdracsbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att komplettera yttrandet i enlighet med Elisabeth Unells (M) och Anna 
Lundbergs (L) förslag.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandcs sienatur Utdraasbestvrkande
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§174 Dnr KS 2021/01634-2.4.3

Beslut - Återrapportering av uppdrag om att arrangera 
introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas

2. Föreslagna åtgärder och rutiner implementeras i stadens förvaltningar.

Är end eb es kr i vnin g
Detta ärende har sitt ursprung i två olika uppdrag. Båda uppdragen har 
bäring på Västerås stad som arbetsgivare och hur staden kan ta arbetsgivar
ansvar för våldsutsatta, samt hur staden kan bidra till att öka medarbetarnas 
kunskap om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Det första uppdraget har sitt ursprung i en bifallen motion om utbildnings
satsning mot mäns våld mot kvinnor, inlämnad av Anna-Maria Romlid (V), 
Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria Bagi (V) och Shiar Mala 
Said (V).

I motionen lyfter motionärerna fram samhällsproblemet mäns våld mot kvin
nor. I syfte att öka Västerås stads medarbetares kunskaper i ämnet föreslår 
Vänsterpartiet att Västerås stad arrangerar så att samtliga anställda kan ta del 
av en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och 
Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt 
om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer. NCK har tagit fram en webbkurs om mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer ger grundläggande kunskap. Medarbetare 
föreslås i kunslcapshöjande syfte ta del av webbkursen på en arbetsplatsträff.

Länsstyrelsen i Västmanland är en annan aktör som erbjuder kompetens
utveckling. Länsstyrelsen kan erbjuda utbildningar och sprida metoder och 
kunskapsmaterial till bland annat kommuner.

Varje förvaltning behöver bedöma vilken kompetenshöj ande insats som bäst 
passar just den förvaltningen. Förutom webbkursen och kontakten till läns
styrelsen som föreslås ovan kan andra kunslcapshöjande insatser användas.

Det andra uppdraget har sitt ursprung i ett bifallet nämndinitiativ om att ta 
arbetsgivaransvar för våldsutsatta, inlämnat av Anna Maria Romlid (V) och 
Hawar Asaiesh (V).

I nämndinitiativet lyfts bland annat 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
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arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågor om 
våld i nära relation till anställda.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett stödmaterial för att 
hjälpa chefer att stötta utsatta medarbetare. Materialet innehåller kunskap om 
våld i nära relationer, stöd för att hålla samtal och råd om hur chefen kan 
agera. Stadsledningskontoret föreslår att stadens chefer använder sig av 
SKR:s framtagna material och rutinmässigt ställer frågor om våld i nära 
relationer till anställda i samband med medarbetarsamtal eller liknande 
samtal.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas

2. Föreslagna åtgärder och rutiner implementeras i stadens förvaltningar.

Proposition
Ann-Louise Molin Östling (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Justerandes sianatur Utdraasbestvrkande
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§175 Dnr KS 2021/00525-3.12.5

Beslut ■ Motion från (■) om hantering av fordonsbränder och 
vattenflöden från stadens parkeringshus

Beslut
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Att-sats två i motionen bifalls.

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av 
parkeringshus kombinerat med teknikutvecklingen innebär att nya risker och 
utmaningar har uppstått. Parkeringshusen runt om i staden innebär en 
koncentrerad mängd fordon på relativt liten yta. En följd av detta är att en 
analys av brandskydd, släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter
- exempelvis släckvatten - är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt brand
farliga jämfört med många andra byggnader på grund av de fordon som finns 
där. Brandrisken och släckningsprocesser i parkeringshus, men även vatten
flöden från stadens parkeringshus, anser motionären är ett område där kom
munen bör säkerställa en god kunskapsnivå.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella 
risker med koncentrering av moderna fordon i parkeringshus.

- Att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från 
stadens parkeringshus.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Räddningstjänsten Mälar
dalen, miljö- och konsumentnämnden, tekniska nämnden och Västerås 
Parkerings AB.

Remissinstanserna informerar om att staden har god kunskap om och följer 
de regler och krav som styr brandskydd via plan- och bygglagen, plan- och 
byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR). Västerås stad har även 
som ambition att ha ett högre egendoms- och personskydd än de krav som 
gäller.

Remissinstanserna har kunskap om att stora mängder släckvatten är ett 
miljöproblem. De informerar om att frågan gällande hantering av släckvatten 
är en större fråga som inte bara berör parkeringshus utan även ytor med 
parkering av motorfordon. Stadsledningskontoret föreslår därför att frågan 
utreds under ledning av tekniska nämnden i samråd med byggnadsnämnden, 
Mälarenergi, Räddningstjänsten Mälardalen och miljö- och konsument
nämnden. En översyn bör ske av stadens ambitioner gällande brand i motor
fordon, åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var laddstationer placeras i syfte 
att ge en mer milj ovänlig hantering av vattenflöden och släckvatten.

Justeraudcs signatur UtdraGsbeslvrkande
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Att-sats två i motionen bifalls.

Yrkanden
Emil Thessén (-) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur
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§176 Dnr KS 2021/02142-8.1.5

Beslut - Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention 

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje 
för det suicidpreventiva arbetet.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Viktoria Bagi (V), Shiar Mala 
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med mbriken Motion från (V) 
om handlingsplan för suicidprevention föreslagit att berörda nämnder får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.

Kommunfullmäktige har den 11 november 2021, § 464 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
individ- och familjenämnden, äldrenämnden, nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbets
marknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med remissvar.

Nämnderna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande skriver i sitt yttrande att utifrån 
det främjande och förebyggande perspektivet som nämnden ansvarar för 
finns det inget behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention.

Individ och familj enämnden ser det som önskvärt att alla stadens verksam
heter skulle omfattas av en handlingsplan för suicidprevention och inte bara 
de ”mjuka” verksamheterna.

Äldrenämnden ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 
för suicidprevention bör tas fram. För att få bättre genomslag av handlings
planen bör den tas fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ställer sig bakom motionen 
och bedömer att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. För att 
få bättre genomslag av handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt 
och inte av nämnderna separat.

Grundskolenämnden menar att det hälsofrämjande- och förebyggande arbet
et sker utifrån elevhälsans uppdrag. I de lokala elevhälsoplanerna beskrivs 
hur suicidfrågor hanteras lokalt. Grundskolenämnden anser det därför inte 
aktuellt att ta fram en handlingsplan för suicidprevention utifrån de resurser, 
aktiviteter, planer och de kompetenser som finns tillgängliga för skolorna.

Justerandes sienatur Utdraasbestyrkande
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Utbildnings och arbetsmarknadsnämndens ställningstaganden utgår från 
gymnasieverksamhetens, Arenans, vuxenutbildningsverksamhetens samt 
arbetsmarknadsenhetens perspektiv. Nämnden anser att det i dagsläget inte 
finns något behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det 
visserligen pågår insatser i stadens verksamheter i syfte att främja hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa, men att det saknas ett strukturerat och kontinuer
ligt stadsgemensamt arbete för suicidprevention i Västerås stad. Det suicid- 
preventiva arbetet angår alla verksamheter inom staden och bör inkludera 
även verksamheter som ansvarar för infrastruktur, bostadsbyggande och 
övergripande samhällsstruktur. Det bör finnas interna arbetsformer och 
strukturer för att öka handlingsberedskapen att förebygga suicid och suicid- 
handlingar. Det är också viktigt att öka förståelsen och medvetenheten om 
suicidprevention och psykisk hälsa.

Västerås stads program för social hållbarhet och dess handlingsplan har ett 
prioriterat målområde för stärkt hälsa och motverka alla former av hälsohot. 
Handlingsplanen lyfter ökat psykisk hälsa som ett långsiktigt prioriterat 
insatsområde föra att skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare. Den 
länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention som region Väst
manland tar fram under 2022 kan användas som stöd för att utforma en 
stadsgemensam riktlinje för det suicidpreventiva arbetet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Motionen bifalls.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje 
för det suicidpreventiva arbetet.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 

individ- och familjenämnden, äldrenämnden, 

nämnden för personer med funktionsnedsättning, 

grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes siunatur
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§ 177 Dnr KS 2021/01811-8.2.4

Beslut - Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M), 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Marcus 
Jacobsons (M) förslag.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Anna Nordin (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta föreslagit att kommun
fullmäktige uppdrar till Mimer att återinföra ett inkomstkrav för att hyra sina 
lägenheter.

Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 § 405 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och Individ- och familje- 
nämnden.

Bostads AB Mimer och Individ- och familjenämnden har inkommit med 
remissvar.

Mimer har i huvudsak följande synpunkter:

Många har svårt att få en bostad idag trots att de behöver det. För många är 
det en stor utmaning att etablera sig på bostadsmarknaden eller anpassa sitt 
boende efter livssituation och inkomst. Att få en bostad med ett förstahands- 
kontrakt kräver många gånger att man stått länge i kö, framförallt om man 
endast kan efterfråga en billig lägenhet. Då krävs flera års väntetid.

Mimer skapar förutsättningar för fler att efterfråga ett tryggt förstahands- 
kontrakt istället för att vara hänvisade till den svarta, många gånger dyra, och 
otrygga andrahandsmarknaden. Mimer avser att en ansvarsfull uthyrning 
innebär transparenta och rimliga krav på blivande hyresgäster, vilket är än 
viktig del i arbetet för en bostadsmarknad som är tillgänglig för de flesta. Att 
Mimer som fastighetsägare sedan 2015 inte har inlcomstkrav är ett led i det.

Mimer bedömer att det är väldigt få som inte själva klarar av att ta ansvar för 
vilken boendekostnad hushållet klarar av.

Individ och familjeförvaltningen har ett nära samarbete med Mimer. De 
arbetar tätt för att undvika att hyresgäster och i synnerhet barnfamiljer blir 
avhysta. Individ- och familjenämnden anger i sitt yttrande att av de barn
familjer som vräkts under 2021 har fyra barnfamiljer av 23 haft kontrakt via

Justerandes signatur
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Mimer. Individ- och familjenämnden anger vidare att de anser att det främst 
är andra insatser som behövs för att minska antalet vräkningar. Kopplingen 
mellan att införa ett inkomstkrav i Mimer och antalet vräkningar av barn
familjer är svag. Insatser som syftar till att fördjupa samarbetet med de 
lokala hyresvärdarna för att minska vräkningar borde ge större effekt enligt 
individ- och familj enämndens yttrande.

Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till motionen.

Anna Lundberg (L), Anna Maria Romlid (V) och Amanda Grönlund (KD) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M), dels bifall till stads
ledningskontorets förslag från Anna Lundberg (L) med flera. 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.

Kopia till
Bostads AB Mimer 

Individ- och familjenämnden

Justerandes sienatur Utdracsbestvrkande
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§ 178 Dnr KS 2022/00323-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västmanlands tolkservice 2021 

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden 
aktier.

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och att ersättning 
till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen 
till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande 
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt 
styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2022.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i 
Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att till
handahålla tolk- och översättartjänster.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i 
Västmanlands tolkservice.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden 
aktier.

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och att ersättning 
till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen 
till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande 
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt 
styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2022.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kopia till
Västmanlands tolkservice
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§ 179 Dnr KS 2022/00244-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Sciencepark AB 2021
Ärendet utgår.

Justeiandcs signatur Utdraasbestvrkande
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§180 Dnr KS 2022/00002-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om stadens aktiviteter kopplade till 
situationen i Ukraina.

Justerandes sisnatiir Utdraasbeslvrkande


