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1 Dnr KS 1810569- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

 

3 Dnr KS 2020/01486-1.1.1 
Val av ny ledamot till styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny ledamot i styrelsen för Västerås Flygplats AB till och med 

den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 1 oktober 2020 att 

godkänna ny bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB. I den nya 

bolagsordningen framgår att det maximala antalet ledamöter i styrelsen för 

flygplatsen utökas från nio till elva ledamöter. Val av två nya ledamöter 

föreslås därför ske. 

 

4 Dnr KS 2020/01487-1.1.1 
Val av ny ledamot till styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny ledamot i styrelsen för Västerås Flygplats AB till och med 

den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 1 oktober 2020 att 

godkänna ny bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB. I den nya 

bolagsordningen framgår att det maximala antalet ledamöter i styrelsen för 

flygplatsen utökas från nio till elva ledamöter. Val av två nya ledamöter 

föreslås därför ske. 
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5 Dnr KS 2020/01426-1.1.1 
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Hanna Dönsberg 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1.  Hanna Dönsberg (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det sammanträde då ny-

valda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val.  

Ärendebeskrivning 

Hanna Dönsberg (MP) som har valts till ersättare i förskolenämnden för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske.  

 

6 Dnr KS 2020/01427-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Hanna Dönsberg (MP) 

Förslag till beslut: 

1.  Hanna Dönsberg (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden 

för personer med funktionsnedsättning. 

2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med funktionsned-

sättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Hanna Dönsberg (MP) som har valts till ersättare i nämnden för personer 

med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

7 Dnr KS 2020/01464-1.1.1 
Val av ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden efter Ann-
Sofie Karlström (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Ann-Sofie Karlström (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- 

och konsumentnämnden. 

2. Therese Ankréus (S) väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden 

intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Ann-Sofie Karlström (SD) som har valts till ersättare i miljö- och 

konsumentnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  
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8 Dnr KS 2020/01473-1.1.1 
Val av ny ledamot i Bostads AB Mimer efter Thomas Sjövy (-) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Sjövy (-) entledigas från uppdraget som ledamot i Bostads AB 

Mimer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Bostads AB Mimer i Västerås AB till och med 

den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Sjövy (-) som valts till ledamot i Bostads AB Mimer för mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

9 Dnr KS 2020/01474-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads strategiska fastigheter AB 
efter Thomas Sjövy (-) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Sjövy (-) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås stads 

strategiska fastigheter AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads strategiska fastigheter AB i 

Västerås AB till och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Sjövy (-) som valts till ledamot i Västerås stads strategiska fastigheter 

AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske. 

 

10 Dnr KS 2020/01475-1.1.1 
Val av ny ledamot i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB efter 
Thomas Sjövy (-) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Sjövy (-) entledigas från uppdraget som ledamot i Utvecklings-

fastigheter i Västerås AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till och 

med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Sjövy (-) som valts till ledamot i Utvecklingsfastigheter i Västerås 

AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske. 
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11 Dnr KS 2020/01476-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås flygfastigheter AB efter Thomas 
Sjövy (-) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Sjövy (-) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås flyg-

fastigheter AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås flygfastigheter AB till och med den 31 

december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Sjövy (-) som valts till ledamot i Västerås flygfastigheter AB för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

12 Dnr KS 2020/01477-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB efter 
Thomas Sjövy (-) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Sjövy (-) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 

fastighet Kungsängen AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB till och med 

den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Sjövy (-) som valts till ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB 

för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

13 Dnr KS 2020/01086-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Anna Svensson (SD) 

Förslag till beslut: 

Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter 

Anna Svensson (SD) har inkommit. Ny ledamot är Daniel Sjölund Jonsson 

(SD) och ny ersättare efter Daniel Sjölund Jonsson (SD) är Tomas Söhr 

(SD). 
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14 Dnr KS 2020/01194-3.12.1 
Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om ett 
vackrare och mer blomstrande centrum 
    

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

september en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande om ett 

vackrare och mer blomstrande centrum. 

 

15 Dnr KS 2020/01126-1.3.6 
Interpellation från (M) till äldrenämndens ordförande om äldre 
och anhörigas situation under coronapandemin 
    

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 3 september en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande om 

äldre och anhörigas situation under coronapandemin. 

 

16 Dnr KS 2020/01121-3.3.2 
Beslut - Försäljning av fastigheten Härdsmidet 1 

Förslag till beslut: 

1. Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 556634-2050 får sälja 

Härdsmidet 1 AB, org nr 559211-0968, till köparen NP9 Förvaltning AB, 

org nr 556859-2272 i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB och NP9 Förvaltning AB.  

2. Utvecklingsfastigheter i Västerås AB ska redovisa den slutliga 

köpeskillingen i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet § 4.1 för Västerås 

Stadshus AB, så snart transaktionen är genomförd. 

3. Västerås Strategiska fastigheter AB får efter att transaktionen enligt punkt 

1 genomförts fusionera in Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 

556634-2050 i moderbolaget Västerås Strategiska fastigheter AB org nr 

556634-1367. 

Ärendebeskrivning 

Västerås Härdsmidet 1 är en fastighet som ägs av Utvecklingsfastigheter i 

Västerås AB org nr 556634-2050. Då fastigheten inte är strategisk för staden 

har beslut tagits om att avyttra denna genom en bolagsförsäljning. Fastighet-

en kommer att flyttas över till bolaget Härdsmidet 1 AB som bildats för 

ändamålet.  

Fastigheten är belägen i stadsdelen Bäckby i västra delen av Västerås. Gatu-

adressen är Ånghammargatan 6 A-B och 8 A-B i Västerås. Byggnaden 

inrymmer lokaler för utbildning/kontor, verkstad-/industri samt restaurang-

kök och restaurang. Tomtarealen är 38 153 kvm och lokalarean är 11 961 

kvm. 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-10-08 
 

 
 

7 (29) 

 

 

I samband med att bolaget Härdsmidet 1 AB säljs kommer Utvecklings-

fastigheter i Västerås AB inneha två fastigheter kvar i bolaget, Långby 7:1 

vid Anundshög samt Gasugnen 3 en fastighet mellan två fastigheter som ägs 

av Västerås stad i stadsdelen Kungsängen.  

Stadsledningskontoret föreslår att Fastigheterna Långby 7:1 och Gasugnen 3 

efterhand säljs till Västerås stad. Efter en sådan försäljning är Utvecklings-

fastigheter i Västerås AB tömt på sina tillgångar och har ett aktiekapital som 

uppgår till 10 mnkr vilket föreslås fusioneras in i moderbolaget Västerås 

Strategiska fastigheter AB. 

Fusionen innebär att Västerås Strategiska fastigheter AB minskar sitt 

innehav från fyra till tre dotterbolag.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 556634-2050 får sälja 

Härdsmidet 1 AB, org nr 559211-0968, till köparen NP9 Förvaltning AB, 

org nr 556859-2272 i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB och NP9 Förvaltning AB.  

2. Utvecklingsfastigheter i Västerås AB ska redovisa den slutliga köpe-

skillingen i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet § 4.1 för Västerås Stadshus 

AB, så snart transaktionen är genomförd. 

3. Västerås Strategiska fastigheter AB får efter att transaktionen enligt punkt 

1 genomförts fusionera in Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 

556634-2050 i moderbolaget Västerås Strategiska fastigheter AB org nr 

556634-1367. 

 

17 Dnr KS 2020/00679-1.2.1 
Beslut - Avfallsplan 2020- 2030 för Västerås som medlem i 
VafabMiljö Kommunalförbund 

Förslag till beslut: 

Avfallsplan 2020-2030 för Västerås som medlem i VafabMiljö 

Kommunalförbund antas.        

Ärendebeskrivning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållnings-

ordningen består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. VafabMiljö 

Kommunalförbund, nedan kallat VafabMiljö, har tagit över det kommunala 

renhållningsansvaret från Västerås stad och det är numera VafabMiljö som 

ansvarar för att ta fram avfallsplan och renhållningsföreskrifter.  

VafabMiljös direktion fattade den 29 november 2018 beslut om att skicka 

förslag om ny renhållningsordning till medlemskommunerna på remiss, samt 

för beslut om utställning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019 

att ställa ut VafabMiljös förslag till renhållningsordning. Utställningen 

genomfördes under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Kommunstyrelsen svarade på remissen den 24 april 2019 varefter 

VafabMiljö bearbetade inkomna synpunkter. 

I slutet av oktober 2019 återkom VafabMiljö med renhållningsföreskrifter 

för beslut och en reviderad avfallsplan för en ytterligare granskning. 

Renhållningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 5 december 

2019. Granskningen av den reviderade avfallsplanen behandlades vid 

kommunstyrelsens möte den 19 februari 2020. VafabMiljö har därefter 

bearbetat de inkomna synpunkterna och återkommer nu med Avfallsplan 

2020-2030 för antagande.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Avfallsplan 2020-2030 för Västerås som medlem i VafabMiljö 

Kommunalförbund antas.  

 

18 Dnr KS 2019/02130-1.4.2 
Beslut - Uppdrag, Individ- och familjenämnden ska ta fram en 
handlingsplan för att uppnå balans mellan verksamhet och 
ekonomi 

Förslag till beslut: 

Handlingsplanen förklaras mottagen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt, efter att ha tagit del av den rapport där revisons- 

och konsultföretaget EY analyserat nämndens verksamhet och ekonomi, att 

individ- och familjenämnden ska återkomma med en handlingsplan med 

riskanalys för att uppnå en balans mellan ekonomi och verksamhet att 

lämnas till kommunfullmäktige senast den 5 december 2019. 

Efter samråd med kommunstyrelsen och dess förvaltning tog individ- och 

familjeförvaltningen i november 2019 fram en handlingsplan med 

besparingsåtgärder omfattande åtgärder för 215,3 mnkr för att på ett antal års 

sikt komma i ekonomisk balans. 

Kommunfullmäktige återremitterade handlingsplanen med uppdrag till 

individ- och familjenämnden att återkomma med ytterligare besparings-

åtgärder på 80 mnkr men att samtidigt skydda de mest utsatta som boende på 

exempelvis Eken och Freja. 

Efter återremissen från kommunfullmäktige justerade individ- och familje-

nämnden handlingsplanen, men uppger att det inte är möjligt att få fram 

åtgärder på ytterligare 80 mnkr att genomföra under 2020.  Ekonomi i balans 

är möjlig att uppnå, men först när de långsiktiga åtgärderna ger effekt.   

Individ- och familjenämnden gav individ- och familjeförvaltningen ett antal 

förtydliganden och uppdrag: 

Återkom med tidsplan för omställning/ - institution - egen boende - personal 

boendestöd (feb)   

Återrapportera hur det går med seniora handläggare (feb)   
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Återkom med förslag på framtidens härbärgesplatser/lokaler. kvinnor/män. 

(mars)   

Återkom med ny månadsrapport kopplad till handlingsplanen   

Utred och återkom om hur man kan sänka rekryteringskostnaderna   

Mer information behövs om Trelleborgsmodellen och AI. Hur kan Västerås 

inspireras av de modellerna och vad skulle det kunna ge i besparingar och 

ändrade arbetssätt?   

Boråsmodellen - skulle det gå att genomföra intensivare uppföljning i 

enlighet med modellen för utvald grupp? 

Fördjupad information om förändrat arbetssätt för barn och ungdom  

Husmödrar - vad är möjlig besparing beroende på boende  

 

Nya uppdrag   

Utifrån regeringens budgetsatsningar kring minskade kostnader för SIS 

placeringar - vad kan det ge i minskad kostnad för Västerås?   

Härbärget på Oxbacken, vad innebär det för oss som kommun? Har vi dialog 

med dem?  

Upphandling av skyddade boenden (snarast)  

Upphandling av externa öppenvård/mötesplats äldre missbrukare (likt de 

mötesplatser som finns inom ÄN)   

Återrapportera LOV   

Hur många placeringar inom de tre olika nivåerna, går det att förhandla ner 

priser?  

Den justerade handlingsplanen kompletterades med stängning av boendet på 

Södra Allén, vilket gör att åtgärderna nu summerar till 223,3 mnkr. 

Ett led i att få ekonomi i balans är att kunna sänka kostnaden för barn- och 

unga, där Västerås har en hög andel institutionsplacerade. Individ- och 

familjeförvaltningen har därför gjort en fördjupad analys av verksamhets-

område barn och ungdom som ska ge underlag till framtida inriktning och 

beslut, med fokus på att sänka vårdkostnader. Rapporten bifogas.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Handlingsplanen förklaras mottagen. 
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19 Dnr KS 2019/01238-3.12.7 
Beslut - Svar på motion från (M) om ökade serveringstider i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M) och Marcus Jacobson 

(M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om ökade serveringstider 

i Västerås föreslagit att 

1. individ och familjenämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för 

möjligheten att ge serveringstillstånd fram till kl. 05.00. 

2. individ och familjenämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för 

möjligheten att ge serveringstillstånd innan kl.11:00 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 §165 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden. 

Individ- och familjenämnden har inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande 

synpunkter.  

Nämnden menar att alkohollagen medger att kommunen har möjlighet att 

fatta beslut om 05.00 som senaste serveringstid. Att fatta beslut om en sluttid 

som är 4 timmar senare än alkohollagens föreskrivna normaltid är samtidigt 

ett betydande avsteg från alkohollagens bärande idé som social 

skyddslagstiftning.  

Nämnden menar i sitt yttrande att alkohollagen inte medger en möjlighet för 

kommunen att fatta ett generellt beslut om serveringstid innan 11.00.  

Om kommunen beslutar om serveringstidstid till 05.00 föreslår nämnden att 

beslutet gäller under en prövotid på två år. 

Nämnden har i sin beredning berett Polismyndigheten/lokalpolisområde 

Västerås, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Region Västmanland har 

möjlighet att yttra sig över motionen. Polismyndigheten avråder från ökade 

serveringstider med bl.a. motiveringen att vikten av brottsförebyggande 

åtgärder och åtgärder mot överservering inte nog kan understrykas samt att 

Polismyndigheten också ser annan ofördelaktig samhällspåverkan, såsom 

ökade möjligheter för kriminella element att etablera sig i krogmiljön och ett 

förändrat och i vissa delar svårmött behov av ordningsvakter, polis och 

transportmedel. Svaren på yttrandena i övrigt framgår av individ- och 

familjenämndens remissvar.   

20190408 Dnr: 2019/00345 § 236, inkom ett  Nämndinitiativ till Individ- 

och familjenämnden från Ann-Louise Molin Östling(S), Tobias Revenäs (L), 

Dorothy Bergkvist ( C) och Marie Sundström (MP). Att Ändra serverings-

tiderna i Västeråsserveringstiderna i Västerås. 

Nämndinitiativets yrkande; att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

underlag för bedömning av möjligheten att ett fåtal serveringstillstånd ges 

generösare tider för servering av alkohol. 
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Individ och familjenämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram riktlinjer utifrån intentionen att utöka möjligheten att söka serverings-

tillstånd fram till kl. 05.00 respektive före kl.11.00.  

Utifrån det är stadsledningskontorets bedömning att denna motion inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

 

20 Dnr KS 2018/02401-1.5.2 
Beslut - Svar på motion från (KD) om att göra Västerås till en 
försökskommun för kommunal polis 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Amanda Agestav (KD), Ibrahim Onar (KD), Samuel Stengård (KD), Joakim 

Widell (KD) och Elisabeth Wäneskog har i en motion med rubriken Motion 

från (KD) om att göra Västerås till en försökskommun för kommunal polis 

föreslagit att Västerås ska verka för att en kommunal polis inrättas samt att 

Västerås ansöker om att bli en försökskommun för att anställa kommunal 

polis. Kommunfullmäktige har den 8 november 2018 § 315 remitterat 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden. Individ och 

familjenämnden har avstått att svara.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det 

saknas legala förutsättningar för en kommun att inrätta kommunal polis, 

även på försök. Vid sidan av detta så har Västerås stad ett bra samarbete med 

lokalpolisområdet och det pågår dessutom en utredning, Ett modernare och 

effektivare regelverk för ordningsvakter, som kommer att få en påverkan på 

Polismyndighetens förmåga till lokal närvaro. Ordningsvakternas arbete är 

ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra 

resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära insatser.                 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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21 Dnr KS 2019/00444-3.1.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om planering av skolor i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Motionens andra att-sats avslås.  

Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion gällande planering av skolor i 

Västerås. I motionen framgår bland annat att moderater anser att det 

föreligger brister i den långsiktiga planeringen av skollokaler kopplat till den 

förväntade demografisk utvecklingen av staden. För att åtgärda bristerna 

föreslås i motionen: 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna, 

byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ta fram en plan för hur, baserat på 

förväntad demografisk utveckling, det långsiktiga behovet av skolor och 

skollokaler i olika delar av Västerås ska tillgodoses. 

2. Att planen ska ha en tidshorisont på 20 år. 

3. Att planen ska uppdateras varje år.     

Motionen har remiterats till Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, Grund-

skolenämnden, Förskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnden. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Motionens andra att-sats avslås.  

Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

 

22 Dnr KS 2019/00702-5.1.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om Västerås som centrum för 
innovationer och företag inom vård och omsorg 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalles.  

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobsson (M) har i en motion med 

rubriken Motion om Västerås som centrum för innovationer och företag 

inom vård och omsorg föreslagit att kommunfullmäktige fattar beslut om: 

att arbetet med Misteln förstärks så att fler nya innovationer testas 
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att Västerås stad arbetar för att bli ett nationellt centrum för innovationer och 

företag inom vård och omsorg 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kontakt med olika samarbetspartners 

se till att affärsutveckling sker inom området vård och omsorg 

Kommunfullmäktige har den 4 april 2019 remitterat motionen till kommun-

styrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats vidare till äldrenämnden, individ- och familje-

nämnden och nämnden för personer med funktionshinder. 

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har inkommit med 

remissvar.  

Nämnden för personer med funktionshinder har inte inkommit med 

remissvar.  

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har båda påpekat att Region 

Västmanland - inom ramen för Affärsplan Västmanland - har en pågående 

satsning som Västerås Science Park samordnar. Satsningens mål är att skapa 

en effektivare vård och omsorg genom att bidra till en ökad tillväxt för 

företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn. Som en del av 

satsningen finns ett innovationsnätverk som ska underlätta arbetet för 

innovatörer och innovationsrådgivare. Båda nämnderna påpekar också att ett 

två-årigt initiativ (Weltech region), som bland annat finansieras av Tillväxt-

verket, påbörjades under år 2019. Detta initiativ syftar till att vidareutveckla 

tidigare framtagna koncept för teknik och innovationer inom området välfärd 

och hälsa. Vård- och omsorgsförvaltningen följer initiativet från en styr-

gruppsroll, och båda remissinstanserna anser att det är viktigt att samarbetet 

fullföljs och fördjupas. Nämnderna menar att initiativet kan leda till att fler 

innovatörer lockas till Västmanland, vilket på sikt kan ställa krav på en 

förstärkning av Mistels verksamhet och resurser.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats inte föranleder 

någon ytterligare åtgärd. Stadsledningskontoret föreslår däremot att 

motionens andra och tredje att-satser bifalles.  

Flera olika aktörer i Västerås (och i Västmanland) genomför satsningar på 

innovation inom vård och omsorg. Genom att koordinera och öka utbytet 

dessa aktörer emellan kan förutsättningar skapas för att Västerås blir ett 

nationellt centrum för innovationer och företagande inom vård och omsorg. 

Robotdalen är av särskild vikt och intresse då det redan är ett utvecklings- 

och kunskapscenter vars förmåga det är viktigt att bygga vidare på och 

förstärka i fortsatt arbete. 

Arbetet med Misteln behöver inte förstärkas med ytterligare resurser i 

nuläget. Däremot är det viktigt att Mistels koppling till andra aktörer och 

satsningar inom området stärks.           

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalles.  
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23 Dnr KS 2019/02330-1.3.6 
Beslut - Svar på motion från (SD) om barnets bästa 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås.       

Ärendebeskrivning 

Patric Sjölund (SD) och Janeth Persson (SD) har i en motion med rubriken 

Barnets bästa föreslagit att ge Västerås stad i uppdrag  

Att slumpmässigt gå igenom 50 barnavårdsutredningar det senaste året från 1 

september 2018 - 1 september 2019 för att se vilka samt hur många av de 8 

utredningsmetoderna som finns i respektive utredning som valts ut slump-

mässigt.  

Att ge Västerås stad i uppdrag att räkna ut i vilken omfattning procentuellt 

Barnets bästa 8 utredningsmetoder inte förekommer baserat på de 

slumpmässigt utvalda 50 barnavårdsutredningarna. 

Att ge Västerås stad i uppdrag att implementera Barnets Bästa 8 utrednings-

metoder i samtliga barnavårdsutredningar i Västerås stad för att säkerställa 

att barnavårdsutredningarna följer barnkonventionen som blir ny lag 1 

januari 2020.  

Kommunfullmäktige har den 12 december 2019 § 379 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden. 

Individ- och familjenämnden har inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande 

synpunkter: Genomgången av det material som presenteras från föreningen 

Barnets bästa är det svårt att hitta underlag som visar att metoden är vare sig 

baserad på forskning eller standardiserad för utredningar gällande barn och 

unga. Metoden är inte rekommenderad av Socialstyrelsen. 

Individ- och familjeförvaltningen bedömer det olämpligt att använda en 

metod utan stöd av evidens. Den metod som används, Barns behov i centrum 

BBiC, säkerställer att utredningarna innehåller adekvat information samt att 

den uppfyller kraven enligt barnkonventionen. Utifrån ovanstående menar 

förvaltningen att det inte finns skäl att genomlysa 50 utredningar enligt den 

metod som föreslås i motionen, inte heller att implementera densamma. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att den i 

motionen föreslagna metoden inte tydligt är baserad på vetenskap, inte är 

standardiserad och inte rekommenderad av Socialstyrelsen. Därmed finns 

ingen evidens för att metoden förespråkad av föreningen Barnets bästa skulle 

på ett bättre sätt än den beprövade metod som används i Västerås (och alla 

kommuner i Sverige utom en), Barns behov i centrum bottna i 

barnkonventionen och barnrättsperspektivet.                 

Beslutsmotivering    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att den i 

motionen föreslagna metoden inte tydligt är baserad på vetenskap, inte är 

standardiserad och inte rekommenderad av Socialstyrelsen. Därmed finns 

ingen evidens för att metoden förespråkad av föreningen Barnets bästa skulle 
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på ett bättre sätt än den beprövade metod som används i Västerås (och alla 

kommuner i Sverige utom en), Barns behov i centrum bottna i barn-

konventionen och barnrättsperspektivet. Ytterligare information om detta 

finns i individ- och familjenämndens remissvar. 

Ett omfattande kompetensutvecklingsarbete har gjorts internt hösten 2019 

och våren 2020 kopplat till barnkonventionen och bedömningar utifrån 

barnets bästa. En utredning av utredningar från 2018 och 2019 skulle inte 

spegla detta arbete och utgör ytterligare skäl för att avslå motionen.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.  

 

24 Dnr KS 2019/02183-1.3.6 
Beslut - Svar på motion från (SD) om revidering av Västerås 
stads författningar rörande remissvar till polisen gällande 
ansökningar om böneutrop 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (-) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om revider-

ing av Västerås stads författningar rörande remissvar till polisen gällande 

ansökningar om böneutrop föreslagit att "Västerås stads lokala ordningsföre-

skrifter, samt övriga relevanta författningar, revideras i den omfattning att 

samtliga remissvar till polisen gällande böneutrop begär avslag på ansökan". 

Kommunfullmäktige har den 18 december 2019, §376 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till miljö- och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden har inkommit med remissvar.  

Miljö- och konsumentnämnden har inkommit med i huvudsak följande syn-

punkt. Den bedömning som görs vid remiss från polisen regleras i miljöbalk-

en och yttrandet är endast vägledande för polisen. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det 

saknas legal grund till den reglering som motionären föreslår. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 
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25 Dnr KS 2019/01975-1.3.2 
Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppdatering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med kommunallag 
(2017:725) 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktigeledamoten Emil Thessén (-) har i en motion ifrån oktober 2019 

under rubriken Uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet 

med kommunallag (2017:725), yrkat att kommunfullmäktiges arbetsordning 

uppdateras i enlighet med kommunallagen (2017:725). Kommunfullmäktige 

remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 5 december 

2019.  

Sedan januari 2019 pågår ett arbete med att ta fram en ny arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Västerås stad. Arbetet leds av kommunfullmäktige-

presidiet och har till sin hjälp stadens chefsjurist samt stadssekreterarna.  

Syftet med det pågående arbetet är att ta fram ett nytt förslag till arbets-

ordning som är förenlig med den nya kommunallagen och i övrigt reglera 

sådana delar som Västerås stad ser ett behov av. Utgångspunkten för fram-

tagande av detta nya dokument är Sveriges Kommuner och Regioners 

förslag till arbetsordning för fullmäktige. Stadsledningskontoret bedömer att 

det inom kort bör finnas en slutversion av förslag på ny arbetsordning som 

kan diskuteras med partiernas gruppledare och sedermera lämnas över till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

Med anledning av att det redan pågår ett arbete med det syfte som motionär-

en yrkar på, föreslår stadsledningskontoret att motionen inte föranleder 

någon ytterligare åtgärd.            

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

26 Dnr KS 2019/01236-2.5.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att införa Rättviksmodellen 
inom Västerås stad 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabet Unell (M) har lämnat en motion med rubriken ’Motion från (M) om 

att införa Rättviksmodellen inom Västerås stad’. I motionen föreslås att 

Västerås stad inför Rättviksmodellen när det gäller avgifter för tillsyn. 

Motionären önskar att efterdebitering av kontroller till näringsidkare ska 

införas på liknande sätt som Rättviks kommun har gjort i syfte att underlätta 

för näringsidkarna. 
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Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 § 167 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till miljö- och konsumentnämnden som har 

inkommit med remissvar.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att rättsläget 

fortfarande är oklart när det gäller att göra avsteg från den förordning som 

reglerar avgifterna för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-

produkter. Livsmedelsverkets bedömning är att det för närvarande inte finns 

lagstöd för att ta betalt i efterhand. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:                

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

 

27 Dnr KS 2019/01237-7.0.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om mobil säsongsöppen 
turistbyrå 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Irene Hagström (M) har den 13 juni 2019 anmält en 

motion med rubriken Motion om mobil säsongsöppen turistbyrå, där de före-

slår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten för en 

mobil säsongsöppen turistbyrå i Västerås och att om det är möjligt att starta 

en mobil säsongsöppen turistbyrå.  

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 juni 2019 och motionen 

remitterades till kommunstyrelsen för behandling. Byggnadsnämnden fick 

sedan motionen på remiss och inkom den 23 oktober 2019 med svaret att de 

avstår från att yttra sig i frågan och menar att det inte finns behov av att hitta 

andra användningssätt för den flyttbara paviljong som byggnadsnämnden har 

för olika former av dialogverksamhet. Om en flyttbar paviljong ska användas 

för turistbyrå behövs andra alternativ. 

Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads- och 

näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, 

offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka 

Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och 

operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt 

och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etablering-

ar. Bolaget arbetar utifrån två affärsområden; Visit och Invest där Visit 

arbetar med att i samhandling med besöksnäringens företag och andra 

aktörer, utveckla destinationen och marknadsföra Västerås utanför stadens 

gränser.   

Från 1 oktober 2019 har Västerås Tourist Center stängt den fysiska butiken 

på Kopparbergsvägen 10, Expectrums entré efter beslut i Västerås marknad 
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och näringslivs styrelse. Därmed upphörde också försäljningen av biljetter 

och souvenirer. 

Detta på grund av en drastisk minskning av besökare de senaste åren, både 

av turister och biljettköpare, så det är en naturlig utveckling. Dagens turister 

söker sin information främst via internet och sociala medier, samma sak 

gäller biljetter. De allra flesta köper via nätet. Verksamheten ställer om till 

att vara där besökaren är och Visit har nyligen lanserat en ny webbsida som 

på ett bättre sätt möter behovet och marknadsför Västerås. Omställningen 

möjliggör också mer tid för personalen på Visit att jobba med destinations-

utveckling, träffa aktörer och utbilda de som dagligen möter stadens besök-

are. Många städer som till exempel Malmö, Uppsala och Norrköping har 

redan gjort den här omställningen. 

Istället för att endast ha en plats där det finns information till turister så finns 

det nu ett flertal olika InfoPoints runt om i staden. En InfoPoint är en beman-

nad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan 

till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang som kan ge 

turistisk information där besökarna är. Ansvaret för att InfoPoint-märket 

används korrekt ligger hos en auktoriserad turistinformation eller ett auktori-

serat turistcenter. Västerås Marknad & Näringsliv är en av Visita auktoriser-

ad turistinformation. 

När det gäller biljettförsäljning så kommer Västerås Konserthus och Väst-

manlands Teater själva att ansvara för sin egen biljettförsäljning och kommer 

att utöka sina öppettider för den som vill köpa sina biljetter på plats. 

Souvenirer finns redan idag att köpa i handeln, bland annat i butikerna Rosa 

Hörnet och 103 Kvadrat. De är dessutom auktoriserade InfoPoints och kan 

tipsa sina besökare om vad som finns att se och göra i Västerås. 

Det upplevelsebaserade showroom som finns på Expectrum kommer att 

finnas kvar, men obemannat. Här får nyfikna besökare även i fortsättningen 

chansen att utforska Västerås som besöks- och etableringsort genom 

inspiration, teknik och kreativa utställningar. Det kommer även finnas kartor 

och besöksmaterial som turisten kan hämta.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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28 Dnr KS 2019/01706-1.4.2 
Beslut - Svar på motion från (SD) om att redovisa kostnaderna 
för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första och andra att-sats bifalls. 

2. Motionens tredje att-sats avslås. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (-) har i en motion med rubriken Redovisa kostnaderna för 

kommunala verksamheter som styrs av lagkrav från (SD) föreslagit att 

Stadens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Väster-

ås stad enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respek-

tive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå. 

Att stadsledningskontoret ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och 

summera budgetposterna för förvaltningarna under respektive lagparagraf. 

Att rapporten ska uppdateras årligen av stadsledningskontoret och levereras 

till kommunstyrelsen inför budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige har den 5 september 2019 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första och andra-sats bifalls. Att 

få en sammanställning över frivillig och lagstadgad verksamhet per nämnd 

och totalt i kommunen i samband med ny mandatperiod är rimligt. Samman-

ställningen bör omfatta en verksamhetsredovisning med både senaste helårs-

utfall och budget för innevarande år. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionens tredje att-sats avslås, mot 

bakgrund att det är ett omfattande arbete att sammanställa detta material 

årligen med god kvalitet. Fördelningen av kostnaden för de olika nämnder-

nas frivilliga och lagstadgade verksamheter förändrar sig inte så snabbt över 

tid, varför en sammanställning ger en beskrivning som är tillräcklig under 

mandatperioden. De administrativa resurserna ska dessutom minskas de 

närmaste åren, vilket också betyder att uppdraget måste begränsas och inte 

utökas.                 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första och andra att-sats bifalls. 

2. Motionens tredje att-sats avslås. 
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29 Dnr KS 2019/01612-2.7.3 
Beslut - Svar på motion från (KD) om ett tryggare Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktigeledamoten Amanda Agestav (KD) har i en motion ifrån augusti 

2019 under rubriken Ett tryggare Västerås, yrkat att reglementet för 

kommunstyrelsen revideras för att säkerställa att det övergripande arbetet får 

en hög prioritet i kommunstyrelsens arbete och att kommunstyrelsen ska få i 

uppdrag att revidera reglementet för stadsledningskontoret för att hålla ihop 

det övergripande trygghetsarbetet i Västerås.  Kommunfullmäktige remitter-

ade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 5 september 2019.  

Inledningsvis ska framhållas att stadsledningskontoret och dess juristenhet 

håller på att arbeta fram nya reglementen för samtliga nämnder i kommunen. 

Utgångspunkten för detta arbete är att dessa styrdokument ska få en enhetlig 

struktur och innehåll. Med anledning av detta har Sveriges Kommuner och 

Regioners förslag till reglemente för styrelse och nämnder använts. 

Varje nämnds verksamhetsområde har särskilt gåtts igenom för att säker-

ställa att beskrivningen av varje organs ansvar är korrekt och begriplig.  

Stadsledningskontoret bedömer att det inom kort bör finnas slutversioner av 

förslag på nya reglementen som kommunstyrelsens kan skicka på remiss till 

stadens samtliga nämnder. I det reglemente som idag gäller för kommun-

styrelsen framgår att styrelsen har ett övergripande ansvar för trygghets-

frågor i kommunen och ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor.  

I 6 kap. 44 § kommunallagen anges att fullmäktige ska anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente innehåller alltså 

uppgifter om vilka arbetsformer som gäller för nämnden och vilken verk-

samhet som respektive nämnd ska bedriva och ha ansvar för. I ett reglemente 

kan någon prioritet mellan olika verksamhetsområden eller ansvar som 

åligger en nämnd, inte göras.  

När det gäller motionärens andra att-sats, den om att revidera reglementet för 

stadsledningskontoret för att hålla ihop det övergripande trygghetsarbetet i 

Västerås, är det oklart var motionären egentligen avser då det inte finns 

något reglemente eller motsvarande för stadsledningskontoret. Reglemente 

finns endast för nämnder och styrelsen. I detta sammanhang ska det dock 

framhållas att stadsledningskontoret har arbetat fram en Policy för det trygg-

hetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 2020-2025. 

Kommunstyrelsen antog detta dokument den 27 maj 2020. Policyn är 

planerad att behandlas av kommunfullmäktige i september 2020.  

Under rubriken ärendebeskrivning i kommunstyrelsens beslut om policyn i 

framgår följande: "Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag 

att se över hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska 

vara organiserat. Som en del i detta, och med utgångspunkt från program för 

social hållbarhet har förslag på policy för stadens trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete tagits fram. Kopplat till uppdraget har kommunen 

även tecknat en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten. Inom 

ramen för denna har arbetet med att ta fram s.k. Medborgarlöften påbörjats, 

vilka ska följas upp i samband med återrapportering av policyn. Framtagan-
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det av relevanta indikatorer för att få till en bra återrapportering, uppföljning 

och analys av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är under 

utveckling.  

I enlighet med tidigare beslut ska det operativa trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet främst samordnas av nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande och arbetet ska bedrivas tillsammans i samverkan med 

övriga berörda nämnder, civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. 

Utgångspunkten i detta arbete ska vara föreliggande policy. 

Syftet med Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebygg-

ande arbete är att klargöra mål och ansvarsförhållanden och på så sätt skapa 

en trygg och hållbar stad. Policyn föreslås gälla under perioden 2020-2025. 

Policyn ska bidra till att förebygga brott genom att i positiv riktning påverka 

de skydds- och riskfaktorer som Västerås stad har rådighet över. Kommun-

ens insatser ska bedrivas långsiktigt och strukturerat utifrån ett kunskaps-

baserat arbetssätt, men det ska även finnas en flexibilitet för att satsa där 

behov uppstår."   

Utifrån den samlade beskrivning ovan, förslår stadsledningskontor att 

motionen inte förleder någon ytterligare åtgärd.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

30 Dnr KS 2019/00955-8.5.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att utreda möjligheten att 
införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Cassandra Lundgren (M) 

har i en motion föreslagit att äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjlig-

heten till att införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktige har den 9 maj 2019 §141 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Nämnden för personer med funktionsnedsätt-

ning och Äldrenämnden.  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning och Äldrenämnden har 

inkommit med remissvar.  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning och Äldrenämnden har 

inkommit med i huvudsak följande synpunkter:  

Tolkningen av motionen är att motionärerna vill skapa en mötesplats för en 

målgrupp för äldre funktionsnedsatta personer 65 år och äldre och som 

tidigare har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller syssel-

sättning inom Nämnden för personer med funktionsnedsättnings (NF) 

ansvarsområde. Förvaltningen har i sitt yttrande påvisat gränsdragningar 
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mellan ÄN och NF såväl budgetmässigt, som målgrupper, insatser, lag-

stiftning och regelverk och som påverkar de båda nämndernas verksamheter 

och enskilda.  

Såväl NF som ÄN beslutade i augusti 2019 att ge Vård- och omsorgsför-

valtningen i uppdrag att närmare se över möjligheterna att samordna mötes-

platser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas behov på ett så 

ändamålsenligt sätt som möjligt.   

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av nämndernas 

yttrande.                        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls. 

 

31 Dnr KS 2020/00193-6.1.11 
Beslut - Svar på motion från (M) om årligt rektorspris 

Förslag till beslut: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Motion från Moderaterna inkommen 2020-02-06. Motionärerna är Caroline 

Högström (M) och Johan Henriksson (M). Motionen refererar till det årliga 

pedagogiska priset som delas ut till tre skickliga pedagoger inom förskola, 

grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning. Motionen pekar på 

rektorerna som en viktig grupp att uppmärksamma och att det kan göras med 

ett rektorspris som delas ut på ett liknande sätt som det pedagogiska priset.  

Motionen föreslår att de pedagogiska nämnderna får i uppdrag att komma 

med förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls. 
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32 Dnr KS 2019/01726-3.9.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om mindre nedskräpning med 
fler askkoppar i city 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls.  

2. Motionens intentioner tas om hand i pågående uppdrag från kommunfull-

mäktige gällande plastbantning och nedskräpning som pågår under 2020.       

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) har inkommit med en motion om "Mindre nedskräpning 

med fler askkoppar i city". I motionen framgår det att en ökad nedskräpning 

av fimpar har skett city i samband med införandet av den nya tobakslagen 

som trädde i kraft sommaren 2019. Moderaterna föreslår i motionen att 

Västerås stad ska se över möjligheten att få till ett samarbete mellan 

fastighetsägarna och staden för att sätta upp askkoppar på lämpliga platser i 

Västerås city.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden med önskan 

om svar senast 13 december 2019.  

Beslut från Tekniska nämnden togs 2019-11-21 § 188 där de föreslår att 

intentionen i motionen tas om hand i det pågående arbetet med plastbantning 

och nedskräpning, som ligger som ett uppdrag från kommunfullmäktige till 

berörda förvaltningar under 2020. Fortsatt samverkan med fastighetsägare i 

City föreslås ske genom Citysamverkan och eventuell uppsättning av ask-

koppar på kommunal mark kan finansieras genom den ettårssatsning om 1,5 

miljoner kronor som fullmäktige gör inom nedskräpning och plastbantning.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls.  

2. Motionens intentioner tas om hand i pågående uppdrag från kommun-

fullmäktige gällande plastbantning och nedskräpning som pågår under 2020. 

 

33 Dnr KS 2019/02207-5.2.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att utreda hur arbetslösa 
som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår 
yttre miljö 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.        

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell och Claes Kugelberg (M) föreslår i en motion att kommun-

styrelsen ska få i uppdrag att utreda och ta fram modeller för hur personer 

som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre miljö så att 

försörjningsstödet eller delar av det kan ersättas av lön för utfört arbete. I 

motionen beskrivs olika arbetsuppgifter som enligt motionärerna kan passa 
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för personer som har svårt att komma i arbete, t ex röjningsarbeten, renhåll-

ning, snöröjning och rensning av rabatter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

34 Dnr KS 2019/02209-1.3.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra det 
förebyggande arbetet 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första och andra att-sats avslås. 

2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Dags att förbättra det 

förebyggande arbetet föreslagit att:  

1. Att flytta förebyggande arbetet i Västerås stad från Nämnden för idrott, 

fritid och förebyggande till individ- och familjenämnden.  

2. Att förebyggande verksamhet som är i nära anslutning till skolan 

(fritidsklubbar) flyttas till Grundskolenämnden.  

3. Att tydliggöra Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder 

och det brottsförebyggande arbetet.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 310 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden (GSN), Individ- och 

familjenämnden (IFN) samt Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

(NIFF). Samtliga tre nämnder har inkommit med remissvar. Remissinstans-

erna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Gällande motionens första att-sats beskriver IFN att det förebyggande arbetet 

placerades på NIFF i och med den organisationsförändring som gjordes efter 

BUM3-utredningen. Det är ännu inte klarlagt var ansvaret för det förebygg-

ande arbetet finns, men NIFF har i huvudsak axlat ansvaret. Däremot för-

väntas IFN driva delar av socialtjänstens förebyggande arbete, vilket tyder 

på att ansvarsfördelningen är oklar.  

IFN anser att omorganisering inte ensamt är lösningen på olika situationer 

även om olika gränssnitt kan förenkla flöden och samverkan mellan olika 

funktioner. Om intentionen är att på olika sätt stärka samverkan mellan 

socialtjänstens ansvar för tidiga insatser riktade mot individer och/eller 

grupper i riskzon och myndighetsutövningen bedöms nuvarande organisation 

inte optimal. IFN menar att ett tydligare sätt att organisera, som också är 

bättre rustat för snabba anpassningar, är att låta ansvaret för tidiga insatser 

finnas tillsammans med övrig individ- och familjeomsorg, dvs myndighets-

utövningen och behandlande insatser. Det förebyggande arbete som är 
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generellt och riktat till alla ordnas bäst av annan nämnd eftersom den 

verksamheten också ska anpassas till individer som inte är i riskzon för att 

utveckla social problematik. Nämndens mening är att ett klargörande av 

respektive nämnds ansvar är nödvändigt, om det inte bedöms lämpligt att 

förändra organisationen. 

NIFF beskriver att de har i uppdrag att leda och samordna stadens frivilliga 

operativa förebyggande arbete. Det frivilliga förebyggande arbetet når nästan 

alla barn och unga som på frivillig basis besöker familjecentrum med öppna 

förskolan, fritidsklubbar och fritidsgårdar, samt kultur- och idrottsverksam-

het. Verksamhetsområdet Fritid och förebyggande har varit föremål för 

utredning fyra gånger under de senaste nio åren och dessa utredningar har 

bedömt att verksamheten fungerar effektivt och bör hållas ihop. Samverkan 

och synergieffekter med förskola, skola och socialtjänst har säkerställts i stor 

utsträckning. Nämnden ser därför ingen anledning att förändra organisation-

en för det frivilliga förebyggande arbetet.  

Gällande motionens andra att-sats beskriver NIFF att verksamheten på 

fritidsklubbar och fritidsgårdar utgår från en handlingsplan för år 2020-2026 

som nyligen beslutats. Syftet med verksamheten är att stärka barns och 

ungdomars identitet samt bidra till en meningsfull, aktiv och stimulerande 

fritid. Syftet är också att bidra till socialt hållbara stadsdelar och verksam-

heten ska upplevas som en attraktiv mötesplats i en välkomnande, positiv, 

inspirerande och trygg miljö. Under de senaste nio åren har stadens 

främjande och förebyggande arbete varit föremål för utredning ett flertal 

gånger och såväl ansvar för, som utförande av verksamheterna har varierat 

mellan olika förvaltningar. Sedan snart 14 år är dock familjecentrum, fritids-

gård, fritidsklubb och förebyggarcentrum organiserade i ett verksamhets-

område - Fritid och förebyggande. Fritid och förebyggande finns organiser-

ade inom NIFF sedan januari 2019, dessförinnan var det BUF som beställde 

bland annat fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten av den numera 

nedlagda utförarförvaltningen Stöd, fritid och entreprenad.  

GSN beskriver att grundskoleverksamheten är inne i ett intensivt utveck-

lingsarbete som handlar om att utveckla det pedagogiska ledarskapet, det 

systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. Detta arbete 

pågår för fullt och kommer att kräva fokus och prioriteringar under en längre 

tid. Till detta kommer de satsningar som görs på att utveckla det systemat-

iska förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet inom ramen för 

den samlade elevhälsans arbete.  

GSN skriver även att det inte finns någon perfekt organisation, alla har sina 

styrkor och svagheter och alltid uppstår det olika former av gränssnitt där 

man behöver hitta sätt att hålla ihop frågor och säkerställa samverkan. 

NIFF och GSN har identifierat ett antal motiv till att fritidsklubbar ska vara 

fortsatt organiserade inom NIFF:  

• Verksamheter som har en gemensam logik utifrån styrning och ledning och 

som bygger på vissa gemensamma grundprinciper bör så långt som möjligt 

organiseras i samma förvaltning. Det skollags- och läroplanstyrda arbetet 

inom grundskola och fritidshem följer en logik och utifrån detta har Barn- 

och utbildningsförvaltningen skapat en modell för det systematiska kvalitets-

arbetet, verksamhetsuppföljning samt skolutveckling för att ge några 

exempel. Det systematiska kvalitetsarbetet och styrmodeller för grundskolan 
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utgår från det lagstadgade uppdraget och är inte anpassat eller alltid relevant 

för annan typ av verksamhet så som fritidsklubbar.   

• Fritidsklubbarna är små och sårbara och det är svårt att få till olika 

satsningar och verksamhetsutveckling i en större förvaltning. Samverkan 

mellan fritidsgårdarna och fritidsklubbarna idag innebär att medarbetarna 

kan erbjudas heltidstjänster vilket underlättas av att verksamheterna idag 

tillhör samma förvaltning.  

• Genom nuvarande organisation skapas också förutsättningar för ett nära 

ledarskap.  Att tillföra ytterligare verksamhet, ansvar och medarbetare skapar 

inte goda förutsättningar för att leda och utveckla den lagstadgade verksam-

heten som regleras i skollag och läroplan eller det frivilligt förebyggande och 

främjande arbetet (fritidsklubb).  

• De utmaningar som grundskolan står inför kopplat till utveckling och 

kompetensförsörjning kräver stort fokus från skolans ledare. Att då tillföra 

ytterligare verksamhet kan innebära att utvecklingsarbetet för både nya och 

gamla verksamheter tappar fart och styrning.  

• Erfarenheterna från alla olika organisationsformer under de här åren är att 

fokus läggs på de lagstadgade verksamheterna, dvs. förskola, skola, 

myndighetsutövning och biståndsbedömd verksamhet inom socialtjänsten 

samt vård och omsorg. Detta innebär att det främjande och förebyggande 

arbetet nedprioriteras och i ekonomiskt tuffa tider är det dessa verksamheter 

som först minskas eller läggs ner.  

Gällande motionens tredje att-sats driver Stadsledningskontoret just nu ett 

arbete med att ta fram en policy för det trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbetet i Västerås. Policyn har varit på remiss och en omarbetad 

version finns nu på förslag för beslut. I policyn finns förslag på organisation 

och ansvar som innebär att det trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet genomförs på fyra nivåer: Inriktande nivå, Strategisk nivå, Taktisk 

nivå och Operativ nivå. I policyn tydliggörs Kommunstyrelsens ansvar för 

strategiska trygghetsåtgärder och det brottsförebyggande arbetet. För att 

möjliggöra en praktisk tillämpning av policyn kommer en stadsövergripande 

handlingsplan att tas fram. Ett förtydligande av ansvar och roller kommer 

arbetas fram i samband med framtagandet av handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionens första och andra att-sats avslås mot 

bakgrund av nämndernas yttrande och att motionen tredje att-sats inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första och andra att-sats avslås. 

2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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35 Dnr KS 2019/01234-3.6.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om möteslokaler på borggården 

Förslag till beslut: 

Motionen bifalles. 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

möteslokaler på borggården föreslagit att "ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

studera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och lämpligt att bygga ett 

fristående hus på borggården enligt mitt skissade förslag samt lämplig 

storlek på byggnaden". 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 § 168 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till fastighetsnämnden. 

Fastighetsnämnden har inkommit med remissvar.  

Fastighetsnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på att se över möteslokaler 

och arbetsplatser i stadshuset för att få bästa möjliga lokalutnyttjande och att 

lokalerna är ändamålsenliga. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlade under september 2019 en 

utredning som omfattar lokalöversyn av stadshuset. Utredningen ska bland 

annat titta på bevarandevärden, flexibla standardiserade lösningar för 

kontorsutformning, centralisering av konferenslokaler med mera. I 

utredningen ska man också se över borggården och dess användning. I 

upphandlingen har krav ställts på arkitekt-, antikvarie-, konstruktions- och 

installationskompetens.  

Första delen i utredningen kring antikvariska värden är sin slutfas och 

beräknas vara klar inom några veckor. Parallellt görs den andra delen av 

utredningen. Den omfattar vilka möjligheter det finns att utveckla och 

förändra stadshuset utifrån den antikvariska inventeringen och görs av 

arkitekter. Borggården kommer ingå i utredningen då det är ett viktigt 

element i stadshusets utformning. Teknik- och fastighetsförvaltningen 

föreslår därför att aspekten med en byggnad på innergården tas med och 

bedöms inom ramen för utredningen. 

Samtidigt finns ett annat pågående uppdrag att flytta ut medarbetare från 

Stadshuset till lokaler i stadsdelarna, vilket kommer minska antalet 

medarbetare i Stadshuset. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalles. En utredning av lokal-

översyn av stadshuset inklusive borggården beställdes i september 2019. Det 

totala behovet av kontor, allmänna utrymmen och konferenslokaler samt 

effektivisering och placeringen av dessa kommer att beaktas i utredningen.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalles. 
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36 Dnr KS 2019/02179-3.6.2 
Beslut - Svar på motion från (SD) om bestämmelser för den 
byggda och anlagda fysiska miljön 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna inkom med en motion till fullmäktige den 6 november 

2019 med ett yrkande om "att bestämmelser för den byggda och anlagda 

fysiska miljön tas fram enligt motionens intentioner". Motionen beskriver 

behovet av att staden tar ansvar för de gestaltningsmässiga och arkitekton-

iska aspekterna i stadsbyggandet. Motionen exemplifierar också med andra 

städer som redan har denna typ av gestaltnings- och arkitekturdokument. 

Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss och inkom den 26 februari 

2020 med ett remissyttrande. 

Byggnadsnämnden bedömer att motionens intentioner tas om hand i kom-

mande arbete med Västerås arkitekturprogram. Arbetet med ett arkitektur-

program har, på uppdrag av byggnadsnämnden, redan initierats av förvalt-

ningen. Då ett arkitekturprogram berör flera nämnder och förvaltningar 

kommer det att framställas till kommunstyrelsen för beslut om uppdrag och 

ett beslutsunderlag är på väg fram.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

37 Dnr KS 2020/00370-2.6.0 
Beslut - Svar på motion från (M) om ökat fokus på inköps- och 
upphandlingsfrågor i Västerås stad 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Enes Bilalovic och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken "Ökat 

fokus på Inköps- och upphandlingsfrågor i Västerås Stad" framfört att staden 

ska utreda vilka åtgärder som krävs för att Inköps- och upphandlingsfrågorna 

ska få ökat fokus i Västerås Stad, hur upphandlingsprocessen kan bli 

effektivare och spara pengar för staden, underlätta för fler företag att lägga 

anbud samt hur administration, samordning och uppföljning av dessa frågor 

kan förbättras.  

Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 § 100 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.       
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

38 Dnr KS 2020/00194-3.6.2 
Interpellation från (SD) till fastighetsnämndens ordförande om 
schaktningsarbeten på södra delen av Södra Källtorp 

Ärendebeskrivning 

Jens-Ove Johansson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 5 mars en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande med 

rubriken Schaktningsarbeten på södra delen av Södra Källtorp. 

 

39 Dnr KS 2020/01192-6.1.1 
Interpellation från (M) till grundskolenämndens ordförande om 
indragen skolskjuts från områdena kring Barkarö/Enhagen-
Ekbacken/Tidö-Lindö samt Rytterne   

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

september en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande om 

indragen skolskjuts från områdena kring Barkarö/Enhagen-Ekbacken/Tidö-

Lindö samt Rytterne. 

 

40 Dnr KS 2020/01193-3.10.3 
Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om 
rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot 
habiliteringsersättning    

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

september en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande om 

rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot habiliteringsersättning. 

 

41 Dnr KS 1842491- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


