Västerås 7 mars 2022

Interpellation om skyddsrum till kommunstyrelsens ordförande

Skyddsrum – det är det mest sökta ordet på Västerås stads hemsida i nuläget. Det rapporterade VLT i
början av mars.
Vi kristdemokrater förstår våra invånares oro och att det finns många funderingar. Vi delar dessa.
Därför har vi tittat närmre på hur situationen ser ut i Västerås och upptäckt brister i vår förmåga att
trygga våra invånare säkerhet.
KD arbetar varje dag för Västeråsarnas bästa och finns det ett problem är vi skyldiga att lyfta upp det
ytan och den offentliga debatten. Genom att använda Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) kartfunktion, vilket illustrerar placeringen av landets skyddsrum, upptäcker vi
brister.
Några nya skyddsrumsplatser har inte byggts i Sverige sedan 2002, enligt MSB. Vi har sedan dess sett
en stor befolkningsökning och nya bostadsområden har vuxit fram, inte minst här i Västerås. I vår
kommun saknas skyddsrumsplatser för ungefär 20.000 västeråsare.
Det gör oss bekymrade att inte finns något skyddsrum i Hökåsen. Inte heller på Öster Mälarstrand
eller Finnslätten och norra Tunbytorp – vilka alla är områden som har, eller kommer att, kraftigt
bebyggas.
På södra Gryta finns två skyddsrum och på Skälby enbart ett. Brottberga och norra Vallby får dela på
två stycken. Likaså Talltorp och Lillhamra. På västra sidan om Skultunavägen saknas det helt.
Det ska jämföras med 51 skyddsrum på Råby, 27 på Bäckby (väster om Lijsögatan), 41 på Viksäng och
hela 97 skyddsrum på Gideonsberg, vilket i sig är bra men jämförelsevis är det problematiskt.

Vi inom KD är medvetna om att det ej är kommunen som är ansvarig för skyddsrummen, men vi är
ansvariga över samhällsplaneringen i vår kommun.
Med anledning av ovan ställer vi följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
- Står du bakom bortprioriteringen av vissa Västeråsare?
- Om inte, vilka initiativ tänker du ta för att säkerställa tillgången till skyddsrum för Västerås
invånare?
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