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(V), Anna Thunell (MP), Jesper Brandberg (L), Jörgen Andersson (M), 
Caroline Högström (M), Anna Grön (S), Marita Öberg-Molin (S), Vilgot 
Hansson (SD)

Närvarande ersättare
Milena Axklo (C), Erik Degerstedt (M), Elisabeth Elander (L), Joakim 
Grenblad (S), Eric Söderberg (KD), Jonathan Taki (C), Joaldm Widell 
(KD)

Övriga närvarande
Fredrik Domert (L), Västerås stads revisorer
Hans Stergel (KD), Västerås stads revisorer
Claes Danielsson, stadssekreterare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

3(56)

Ärendelista
§70 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets justering
.......................................................................................................................5

§71 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista...............................................6

§72 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna.......................................... 7

§73 Dnr KS 2023/00449-1.1.1 
Valärenden vid kommunfullmäktige 2023-03-09  ........  8

§74 Dnr KS 2023/00356-1.1.1 
Val till Mälarenergi Vatten AB......................................................10

§ 75 Dnr KS 2022/00965-1.2.1
Beslut - Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter.......... 11

§ 76 Dnr KS 2021/02273-1.3.2 
Beslut - Dagvattenpolicy i Västerås stad....................................14

§77 Dnr KS 2022/01109-1.4.2
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige hösten 2022.............................................................15

§ 78 Dnr KS 2023/00344-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 
december 2022..........................................................................................20

§ 79 Dnr KS 2023/00368-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 
december 2022.........................    21

§ 80 Dnr KS 2022/00122-1.4.1 
Beslut - Kompensation till pedagogiska nämnderna................ 22

§81 Dnr KS 2020/00756-3.1.1
Beslut - Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2026, TÖP 73, 
Antagandehandlingar.............................................................................. 25

§ 82 Dnr KS 2020/01216-1.3.6 
Beslut - Riktlinje för Västerås stads styrdokument................. 26

§ 83 Dnr KS 2022/01465-1.3.2
Beslut - Antagande av Västerås stads policy gällande alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel......................................................... 27

§ 84 Dnr KS 2022/00319-1.5.2
Beslut - Bildande av Länssamordningsförbund i Västmanland.........28

§ 85 Dnr KS 2022/00384-3.4.3
Beslut - Svar på motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen 
till Fria Ukrainas väg.................................................................................30

§ 86 Dnr KS 2021/02000-3.7.4
Beslut - Svar på motion från (M) om utredning av förutsättningar för 
Små Modulära Reaktorer.........................................................................33

§ 87 Dnr KS 2022/00912-3.10.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter.......................................................................... 35

§ 88 Dnr KS 2022/01341-2.4.9
Beslut - Svar på motion från (MP) om att återinföra förmånscyklar.. 38

Justerandes sierfatur Utdragsbestyrkaude



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (56)
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

§ 89 Dnr KS 2022/01609-3.10.3
Interpellation från (MP) till kommunstyrelsens ordförande om 
finansiering av kollektivtrafiken.............................................................. 40

§ 90 Dnr KS 2023/00339-3.13.1
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om laddstationerför 
tunga transporter i Västerås hamn......................................................... 41

§ 91 Dnr KS 2023/00340-3.10.1
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående trafikkaos 
på Erikslund............................................................................................... 42

§ 92 Dnr KS 2023/00341-3.8.5
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om rening av vårt 
avloppsvatten.............................................................................................43

§ 93 Dnr KS 2022/01626-8.0.2
Interpellation från (L) till individ- och familjenämndens ordförande om
förändringar inom socialtjänsten.............................................................44

§ 94 Dnr KS 2023/00330-1.4.1
Interpellation från (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående 
konsekvenserna av årsplan 2023........................................................... 45

§ 95 Dnr KS 2023/00342-2.5.0
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om stadens 
ekonomi......................................................................................................46

§ 96 Dnr KS 2023/00343-3.3.5
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
Rocklundaområdets framtid..............................  47

§ 97 Dnr KS 2023/00509-8.1.3
Fråga från (L) till äldrenämndens ordförande om uteblivet stöd för 
personer som har beslut av äldrenämnden om ledsagning och stöd 48

§ 98 Dnr KS 2023/00517-4.2.1
Interpellation från (M) till ordförande i miljö- och konsumentnämnden 
om kontroll av kött på restauranger........................................................49

§ 99 Dnr KS 2023/00516-3.0.2
Interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om återbruk 
av byggmaterial vid rivning och nybyggnation......................................50

§100 Dnr KS 2023/00518-3.12.1
Interpellation från (M) till ordförande i tekniska nämnden om 
synliggörande av Lars Gustafssons plats..............................................51

§101 Dnr KS 2023/00532-6.1.11
Motion från (SD) om att inrätta stipendier för skolklasser................... 52

§ 102 Dnr KS 2023/00531-2.6.1
Motion från (SD) om att ändra Västerås stads mål för upphandling av
livsmedel......... ............................................................................................53

§ 103 Dnr KS 2023/00435-6.3.2
Motion från (L) om att införa ett gemensamt skolval i Västerås........54

§104 Dnr KS 2023/00413-6.1.9
Motion från (L) om översyn av språkstöd för barn i skola och förskola 
....................................................................................................................55

§ 105 Dnr KS 2023/00544-3.3.2
Motion från (M) om att planera för mindre småhus.............................. 56

Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-09

5(56)

§70 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering

Beslut
1. Anna Lundberg (L) och Vicki Skure Eriksson (C) utses att justera dagens 
protokoll tillsammans med ordföranden.

2. Justeringen äger rum onsdagen den 22 mars klockan 12.00.

Utdragsbestyrkande
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§71 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

Justerandes sicnatur UtdraEsbeslvrkande
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§72 Dnr KS 1810722-

Information från kommunrevisorerna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Domert (L) och Hans Stergel (KD) informerar om aktuella 
granskningar.

Juslerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§ 73 Dnr KS 2023/00449-1.1.1

Valärenden vid kommunfullmäktige 2023-03-09

Beslut
1. Nedanstående personer entledigas från angivna uppdrag:

Vestin Özel (SD) - Ersättare i kommunfullmäktige

Anna Thunell (MP) - Ersättare i individ- och familjenämnden

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås parkerings AB

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås flygfastigheter AB

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås utvecklingsfastigheter AB

Helena Bjurstedt (SD) - Ledamot i Västerås stads revisorer

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:

Jakop Yildiz (S) utses till ny ersättare i kommunalförbundet Västmanlands- 
musiken till och med den 31 december 2026.

Marie Sundström (MP) utses till ny ersättare i individ- och familjenämnden 
till dess att kommunfullmäktige förrättar nytt val.

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås parkerings AB till och 
med den 31 december 2026.

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB 
till och med den 31 december 2026.

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås flygfastigheter AB till och 
med den 31 december 2026.

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås utvecklingsfastigheter AB 
till och med den 31 december 2026.

Jojje Engström (SD) utses till ny ledamot i Västerås stads revisorer till dess 
att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

Jens Nordmark (M) utses till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till 
och med 31 december 2023.

Ärendebeskrivning
Efter kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-02 har nedanstående 
personer inkommit med en begäran om entledigande från angivet uppdrag:

Anna Thunell (MP) - Ersättare i individ- och familjenämnden

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås parkerings AB

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB

Utdragsbestvrkande
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Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås flygfastigheter AB

Otto Glenne (M) - Ledamot i Västerås utvecklingsfastigheter AB

Helena Bjurstedt (SD) - Ledamot i Västerås stads revisorer

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-02 lämnades följande 
uppdrag vakanta:

Ersättare (SD) i miljö- och konsumentnämnden, dnr 2022/001647

Ersättare (SD) i kulturnämnden, dnr KS 2022/01653

Ledamot (SD) byggnadsnämnden, dnr KS 2022/001654

Ersättare (S) äldrenämnden, dnr KS 2023/00066

Ersättare (S) i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, dnr 2023/00068

Ledamot (S) i Mälarenergi AB, dnr KS 2023/00301

Ledamot (S) i Mälarenergi Vattenkraft AB, dnr KS 2023/00243

Ledamot (S) i Mälarenergi Försäljning AB, dnr KS 2023/00245

Ledamot (S) i Mälarenergi Elnät AB, dnr KS 2023/00244

Beslut om entledigande som nämndeman samt begäran om fyllnadsval har 
inkommit från Tingsrätten:

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Jesper Vestling (M) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Sara Andersson (S) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Fredrik Berglund (MP) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Gabriella Howlden (V) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Håkan Lindberg (M)

Kopia till
Berörda förtroendevalda

Berörda nämnder och bolag

Löneenheten

Justerandes sicnatur UtdraGsbestyrkande
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§ 74 Dnr KS 2023/00356-1.1.1

Val till Mälarenergi Vatten AB

Beslut
1. Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB utses till ordförande och 
Karin Thorzén Vetterskog, bolagsjurist Mälarenergi AB, till ledamot i 
Mälarenergi Vatten AB från och med kommunfullmäktiges beslut till och 
med 2024 års årsstämma.

2. Mikael Fändrik, affarsstödschef Mälarenergi AB och Jeanette Ellinge, 
ekonomichef Mälarenergi AB, utses till suppleanter i Mälarenergi Vatten AB 
från och med kommunfullmäktiges beslut till och med 2024 års årsstämma.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Mälarenergi vatten AB ska bestå av fyra ledamöter och fyra 
suppleanter. Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Västerås utse 
två ledamöter, varav en ordförande, och två suppleanter.

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§ 75 . Dnr KS 2022/00965-1.2.1

Beslut - Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter

Beslut
1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas.

2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopinventeringar av tätortsnära 
grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden för 
idrott, fritid och förbyggande.

Reservation
Claes Kugelberg (M), Håkan Ampellindh (M), Tomas Salzmann (M), Enes 
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Stefan Lindh (M), Anna Hård af Segerstad 
(M), Marie Brandstedt (M), Eleonore Lundkvist (M), Johan Henriksson (M), 
Klara Helin (M), Catharina Piper (M), Håkan Lindberg (M), Maria 
Ringström (M) och Jonas Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Eleonore Lundkvists (M) och Maria Ringströms (M) förslag.

Ärendebeskrivning
Grönstrukturplanen har tagits fram på uppdrag av byggnadsnämnden och ska 
ersätta Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram som en del
utredning i Översiktsplan för Västerås tätort 2004.

Byggnadsnämnden godkände förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort 
och serviceorter tillsammans med granskningsredogörelsen på byggnads
nämndens sammanträde den 15 juni 2022 §189 enligt följande beslut:

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter till
sammans med granskningsredogörelsen godkänns av Byggnadsnämnden och 
överlämnas till kommunstyrelsen för hemställan för antagande av 
Kommunfullmäktige.

2. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos kommun
fullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utföra sociotop
inventeringar av tätortsnära grönområden, en kartering av ekosystemtjänster 
samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden för idrott, fritid 
och förbyggande, och att erforderliga medel anvisas.

Kartering av ekosystemtjänster utförs inom ramen för översiktsplanens 
arbete och utgår från aktuellt uppdrag.

Grönstrukturplanen är ett strategiskt dokument som berör hela tätorten 
inklusive serviceorterna och den utgör ett viktigt komplement till stadens 
översiktsplan. Bedömningen är att den därav ska antas av kommun
fullmäktige.

Ärendet återremitterades genom minoritet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2 februari 2023 med motiveringen att den bör antas 
samtidigt som den nya översiktsplanen (ÖP) för Västerås.

UtdraesbestyrkandcJusterandes sicnatur
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Kort om grönstrukturplanens roll:

De parametrarna som behandlas i grönstrukturplanen är biologiska och 
kulturhistoriska värden, värden för rekreation, motion, idrott och lek samt 
värde för ekosystemtjänster.

Planen redovisar i högre detalj grönstrukturen och preciserar anspråk på 
grönskan inom tätorten och vid serviceorterna. Grönstrukturplanen visar hur 
vår kommun kan stärkas med gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiska perspektiv, samtidigt som kommunen utvecklas. Tillgång till 
natur och rekreationsområden är en viktig del i en hållbar bebyggelse
struktur.

Motivering till varför grönstrukturplanen bör antas nu:

• En uppdaterad grönstrukturplan behövs då den är ett viktigt underlag i all 
pågående fysisk planering från översiktsplan till fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner.

• Så länge den uppdaterade grönstrukturplanen inte är antagen krävs 
fördyrande utredningar kring dessa frågor i alla planeringsskeden.

• Det dröjer minst två år innan stadens nya översiktsplan kan antas och vi 
behöver stöd för de gröna värdena nu. Stödet från nuvarande grönstruktur
plan ges mycket otillräcklig omfattning och saknar fokus på sociala värden.

• I takt med att allt fler bor och verkar i Västerås kommun blir det allt 
viktigare att bevara och utveckla våra gröna resurser.

• Den nya grönstrukturplanen behöver användas som underlag till arbetet 
med kommande översiktsplanen i syfte att värna om våra gröna värden.

• Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta några av de utmaningar som 
samhället står inför på ett mångfunktionellt, kostnadseffektivt och hållbart 
sätt.

• Vi behöver säkerställa så att viktiga funktioner i de gröna områdena starkt 
hänger samman med att vi utvecklar Västerås.

• Grönstrukturplanens intressen kommer i olika instanser att värderas 
gentemot andra intressen, såsom bostadsbebyggelse eller verksamhet.

• En antagen grönstrukturplan ger mycket bättre stöd och tyngd för de gröna 
värdena.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas.

2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopsinventeringar av tätorts- 
nära grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden 
för idrott, fritid och förbyggande.

Justerandes signatur— , Utdragsbcstvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

13(56)

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) och Maria Ringström (M) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag.

Thomas Karlsson (S), Markus Lindgren (MP), Anna Nordanberg (L) och 
Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels avslag från Eleonore 
Lundkvist (M) och Maria Ringström (M), dels bifall från Thomas Karlsson 
(S) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes siEnatiir Utdragsbestyrkande
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§76 Dnr KS 2021/02273-1.3.2

Beslut - Dagvattenpolicy i Västerås stad

Beslut
Dagvattenpolicy i Västerås daterad 2022-10-11 antas.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till dagvattenpolicy har tagits fram under ledning av Mälarenergi 
AB och Stadsledningskontoret. Policyn har tagits fram av dagvattengruppen 
med tjänstepersoner från Västerås stad och Mälarenergi. Mälarenergi har 
varit sammankallande och processledningsgrupp - Samhällsbyggnad har 
varit styrgrupp.

Syftet med dagvattenpolicyn är:

* Att med genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva lösningar 
minimera dagvattnets påverkan på miljö, människa och bebyggelse.

* Att dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar och robust

Ärendet återemitterades av kommunfullmäktige den 2 februari 2023 för 
ytterligare beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Dagvattenpolicy i Västerås daterad 2022-10-11 antas.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) och Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur Utdragsbcstvrkandc
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§ 77 Dnr KS 2022/01109-1.4.2

Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige hösten 2022

Beslut
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad 2022-10-13 läggs till handlingarna.

2. Följande uppdrag avslutas:

a. 2021/02510: Uppdrag - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 
länet.

b. 2021/02509: Uppdrag - Inför en mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning.

c. 2021/01397: Uppdrag - Inte kompensera för indraget studiebidrag på 
grund av skolk.

d. 2021/00302: Uppdrag - Komplettera appen "Mitt Västerås" i syfte att 
synliggöra byggnader och beskriva deras historia.

e. 2020/01696: Uppdrag -1 kontakt med olika samarbetspartners ska 
kommunstyrelsen se till att affärsutvecklingen sker inom området vård och 
omsorg samt att arbeta för att Västerås stad blir en nationellt centrum för 
innovationer och företag inom vård och omsorg.

f. 2020/01382: Uppdrag - Göra en översyn av avgifterna vid upplåtelse av 
offentlig plats.

g. 2020/00476: Uppdrag - Ta fram en webbaserad utbildning och 
genuspedagogik för förskolan och skolan.

h. 2019/01501: Uppdrag - Utföra ett projekt för att plastbanta i Västerås 
stads verksamheter och minska nedskräpningen i kommunen.

i. 2019/02178: Uppdrag - Utreda och planera för en dragning av ett nytt 
gång- och cykelstråk längs med Svartån mellan Västerås city och Skultuna.

j. 2019/00064: Uppdrag - Kontakta Region Västmanlands 
kollektivtrafikmyndighet för att utreda och införa tågstopp i Tillberga, 
Dingtuna och någonstans mellan Norra station och Hökåsen.

k. 2019/00045: Uppdrag - Sammanhålla en större satsning på kommun- och 
stadsdelsutveckling i samverkan med civilsamhället.

1. 2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten. 

m. 2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett. 

n. 2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde. 

o. 2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 
enligt konceptet första bostaden.

Utdraesbestvrkande
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p. 2015/00216: Uppdrag - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i 
enlighet med vattenplanen.

q. 2015/00163: Uppdrag - Utred förutsättningar för att bygga tillgängligt från 
början.

r. 2014/00281: Uppdrag - Utveckling av Johannisberg som en kanalstad ska 
finnas med i den fortsatta översiktliga planeringen för Västerås.

s. 2013/00449: Uppdrag - Genomföra en studie för att förnya Fiskartorget 
samordnat med byggnadsminnesförklaringen för Turbinhus med mera.

Reservation
Claes Kugelberg (M), Håkan Ampellindh (M), Tomas Salzmann (M), Enes 
Bilalovic (M), Anna Nordin (M), Stefan Lindh (M), Anna Hård af Segerstad 
(M), Marie Brandstedt (M), Eleonore Lundkvist (M), Johan Henriksson (M), 
Klara Helin (M), Catharina Piper (M), Håkan Lindberg (M), Maria 
Ringström (M) och Jonas Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Claes Kugelberg (M) med fleras förslag.

Jan Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Erik Johansson (SD), Daniel 
Jonsson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Sven Jonsson (SD), Håkan 
Malmström (SD), Caroline Frisk (SD) och Gisela Carstinge (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret två 
gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommun
fullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. 
Sammanställningen påbörjades i september och har gjorts genom samarbete 
mellan stadssekreterare och ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 
Uppdrag från årsplan 2021 och 2022 ingår inte i denna sammanställning då 
de redovisas i delårsrapporterna och verksamhetsberättelsen. Samman
ställningen omfattar 58 uppdrag och redovisningen gäller per 2022-10-13.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2023 återremitterades 
ärendet för att förtydliga kring följande två uppdrag:

2014/00281: Uppdrag - Utveckling av Johannisberg som en kanalstad ska 
finnas med i den fortsatta översiktliga planeringen för Västerås.

2013/00449: Uppdrag - Genomföra en studie för att förnya Fiskartorget 
samordnat med byggnadsminnesförklaringen för Turbinhus med mera.

Dessa två uppdrag hade fallit bort från förslag till beslut i kommun
fullmäktiges föredragningslista. Beslutet blev därför otydligt och togs om 
vilket innebar att ärendet återremitterades. Uppdragen finns med i beslutet 
från kommunstyrelsen den 14 december 2022, men för att inga oklarheter 
ska uppstå så tar kommunstyrelsen om detta beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Justcrandes signatur- Utdrags bestyrkande
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Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad 2022-10-13 läggs till handlingarna.

2. Följande uppdrag avslutas:

2021/02510: Uppdrag - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 
länet.

2021/02509: Uppdrag - Infor en mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning.

2021/01397: Uppdrag - Inte kompensera för indraget studiebidrag på grund 
av skolk.

2021/00302: Uppdrag - Komplettera appen "Mitt Västerås" i syfte att 
synliggöra byggnader och beskriva deras historia.

2020/01696: Uppdrag -1 kontakt med olika samarbetspartners ska kommun
styrelsen se till att affärsutvecklingen sker inom området vård och omsorg 
samt att arbeta för att Västerås stad blir en nationellt centrum för 
innovationer och foretag inom vård och omsorg.

2020/01382: Uppdrag - Göra en översyn av avgifterna vid upplåtelse av 
offentlig plats.

2020/00476: Uppdrag - Ta fram en webbaserad utbildning och genus- 
pedagogik för förskolan och skolan.

2019/01501: Uppdrag - Utföra ett projekt för att plastbanta i Västerås stads 
verksamheter och minska nedskräpningen i kommunen.

2019/02178: Uppdrag - Utreda och planera för en dragning av ett nytt gång- 
och cykelstråk längs med Svartån mellan Västerås city och Skultuna.

2019/00064: Uppdrag - Kontakta Region Västmanlands kollektivtrafik
myndighet för att utreda och införa tågstopp i Tillberga, Dingtuna och 
någonstans mellan Norra station och Hökåsen.

2019/00045: Uppdrag - Sammanhålla en större satsning på kommun- och 
stadsdelsutveckling i samverkan med civilsamhället.

2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten.

2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett.

2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde.

2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 
enligt konceptet första bostaden.

2015/00216: Uppdrag - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i 
enlighet med vattenplanen.

2015/00163: Uppdrag - Utred förutsättningar för att bygga tillgängligt från 
början.

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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2014/00281: Uppdrag - Utveckling av Johannisberg som en kanalstad ska 
finnas med i den fortsatta översiktliga planeringen för Västerås.

2013/00449: Uppdrag - Genomföra en studie för att förnya Fiskartorget 
samordnat med byggnadsminnesförklaringen för Turbinhus med mera.

Yrkanden
Claes Kugelberg (M), Eleonore Lundkvist (M) och Maria Ringström (M) 
yrkar att följande uppdrag inte avskrivs:

- 2014/00281 Utveckla Johannisberg som en kanalstad ska finnas med i den 
fortsatta översiktliga planeringen för Västerås.

- 2013/00449 Genomför en studie för att förnya Fiskartorget samordnat med 
byggnadsminnesförklaringen för Turbinhuset mm.

Erik Johansson (SD) yrkar att följande uppdrag inte avskrivs:

- 2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten.

- 2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett.

- 2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde.

- 2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 
enligt konceptet första bostaden.

- 2014/00281: Uppdrag - Utveckling av Johannisberg som en kanalstad ska 
finnas med i den fortsatta översiktliga planeringen för Västerås.

- 2013/00449: Uppdrag - Genomföra en studie för att förnya Fiskartorget 
samordnat med byggnadsminnesförklaringen för Turbinhus med mera.

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende uppdrag 2.a - 2,k och att kommunfullmäktige därmed beslutar i 
enlighet med detta.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende uppdrag 2.1 - 
2.o, dels Erik Johanssons (SD) förslag, dels Amanda Grönlunds (KD) 
förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen 
ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositions
ordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende uppdrag 2.p - 2.q och att kommunfullmäktige därmed beslutar i 
enlighet med detta.

Ordföranden finner slutligen att det finns två förslag avseende uppdrag 2.r - 
2.s, dels Claes Kugelbergs (M) med fleras förslag, dels Amanda Grönlunds 
(KD) förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerancles sienatur Utdraesbcstvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

20 (56)

§ 78 Dnr KS 2023/00344-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2022

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med 
december 2022 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 
och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal oktober till och 
med december 2022.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familj e- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med 
december 2022 anmäls och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familjenämnden

Äldrenämnden

Justerandes signatur Uldragsbestvrkande
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§79 Dnr KS 2023/00368-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 december 2022

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa funktions- 
hindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december 2022 anmäls 
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal oktober till och med december 2022.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa funktions
hindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december 2022 anmäls 
och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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§80 Dnr KS 2022/00122-1.4.1

Beslut - Kompensation till pedagogiska nämnderna

Beslut
1. Kompensation utgår 2023 till de pedagogiska nämnderna genom intern 
intäkt på totalt 78 mnkr från posten Stadsgemensamma kostnader enligt 
följande:

• Förskolenämnden 19,5 mnkr

• Grundskolenämnden 39 mnkr

• Utbildningsnämnden 19,5 mnkr

2. Finansiering sker genom reducering av Västerås stads resultat med 
motsvarande belopp.

Särskilt yttrande
Roger Haddad (L) anmäler ett särskilt yttrande enligt nedanstående:

"Liberalerna är kritiska till den budgethantering som föregått ärendet. En stor 
oro finns ute bland lärare och rektorer kring det ekonomiska läget- det gäller 
inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Att kompensera de 
pedagogiska nämnderna är ett steg i att stötta de grundläggande verksamhet
erna i staden. Men styrets budget är från start underfinansierad kombinerad 
med avsaknad av satsningar på skolan och lärarna. Detta ser vi nu resultatet 
av. Till detta tillkommer omfattande obalanser inom vissa verksamheter som 
kommer innebära stora neddragningar som beror på dyra investeringar och 
lokaler. Liberalerna har tidigt varnat för läget inom förskola och inte minst 
grundskolan och gymnasiet. Det kommer fortsatt vara viktigt att synliggöra 
verksamheterna även på kommunledningsnivå eftersom kvaliteten kommer 
äventyras om inget mer görs från politiskt håll."

Erik Johansson (SD) anmäler ett särskilt yttrande enligt nedanstående:

"Vi sverigedemokrater yrkar bifall till förslaget då vi anser det brådskande 
att kompensera de pedagogiska nämnderna efter räknefelet i underlaget till 
årsplanen för 2023. Skolorna behöver resurser för att bedriva kvalitativ 
utbildning för barnen. Vi vill påpeka vikten av att liknande räknefel måste 
elimineras i framtiden för att kunna planera stadens resurser på bästa sätt för 
Västeråsarna."

Eleonore Lundkvist (M) anmäler ett särskilt yttrande enligt nedanstående:

"Förslaget till beslut har ingen handling mer än det som är beskrivet i 
dagordningen. Det är märkligt att beslutet inte åtföljs av de delar som följer 
alla andra ärenden med hållbarhets, juridisk och ekonomisk bedömning. Det 
åtföljs inte heller av en problematisering av att stadens resultat budgeteras 
till 0. Det bör också åtföljas av en analys för att försäkra oss om att det inte 
uppstår igen.

Justerandes sif Utdraesbestvrkande
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Stadens budget togs redan i oktober. Det innebär att redan då borde det ha 
uppmärksammats att något är fel i underlaget och konsekvenserna av 
budgeten för de pedagogiska nämnderna. När vi moderater la vår budget 
hade vi exempelvis en högre ram för grundskolenämnden och budgeten lades 
innan majoriteten kunde presentera sin budget. Att få del av majoritetens 
budget samma dag som det ska fattas beslut gör att underlaget inte hinner 
granskas ordentligt.

Det är oerhört bekymmersamt att de pedagogiska nämnderna inte kommer 
att kunna ha någon budget för 2023 förrän fram i mars/april. Detta gör det 
svårt för verksamheterna att kunna anpassas efter budgeten utan mycket 
stora konsekvenser."

Ärendebeskrivning
I Årsplan 2023 fastställs budget för de pedagogiska nämnderna. Efter 
beslutet har det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter inte 
inkluderats fullt ut som avsetts. Detta avser kostnader för pensioner enligt 
nya avtalet och lokalschabloner. Föreslagen kompensation fördelas på 
samma sätt som tidigare aviserade belopp till fristående och kommunala 
utförare.

Den föreslagna kompensationen till de pedagogiska nämnderna är 78 mnkr, 
fördelat på förskolenämnden 19,5 mnkr, grundskolenämnden 39 mnkr och 
utbildningsnämnden 19,5 mnkr.

Kompensationen föreslås utgå genom en intern intäkt till de pedagogiska 
nämnderna 2023 från ramen Stadsgemensamma kostnader. Då medel inte 
finns avsatta för den interna intäkten inom Stadsgemensamma kostnader så 
sker finansieringen genom motsvarande reducering av Västerås stads 
resultat.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Kompensation utgår 2023 till de pedagogiska nämnderna genom intern 
intäkt på totalt 78 mnkr från posten Stadsgemensamma kostnader enligt 
följande:

• Förskolenämnden 19,5 mnkr

• Grundskolenämnden 39 mnkr

• Utbildningsnämnden 19,5 mnkr

2. Finansiering sker genom reducering av Västerås stads resultat med 
motsvarande belopp.

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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Yrkanden
Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund (KD), Markus Lindgren (MP), Vicki 
Skure Eriksson (C), Roger Haddad (L), Hawar Asaiesh (V) och Erik 
Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Utbildningsnämnden

Justerandcs signatur Utdragsbestvrkandc



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (56)
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

§ 81 Dnr KS 2020/00756-3.1.1

Beslut - Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2026, TÖP 73, 
Antagandehandlingar

Beslut
Tematiskt tillägg till översiktsplan 2026, TÖP 73, med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbedömning antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen 2026 som visar på lokalisering av nya 
verksamhetsområden.

Syftet med det tematiska tillägget till Västerås översiktsplan 2026 är att visa 
på lokalisering av nya verksamhetsområden i kommunen och ge ett juridiskt 
stöd för att möjliggöra markförvärv av råmark som kan planläggas som 
verksamhetsmark.

Plansamråd genomfördes under perioden 21 juni - 30 september 2021.
Inkomna synpunkter från samrådet bearbetades och handlingarna 
reviderades utifrån inkomna synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2022 att ställa ut det reviderade 
planförslaget på granskning.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningsskedet har texten i planen 
förändrats något. Genom förtydliganden och kompletteringar i handlingarna 
har planen förbättrats och dess konsekvenser har tydliggjorts. Innehållet 
gällande markanvändning och struktur är dock fortsatt densamma.

Processledningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor har den 16 december 
2022 godkänt det tematiska tillägget efter granskning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Tematiskt tillägg till översiktsplan 2026, TÖP 73, med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbedömning antas.

Yrkanden
Thomas Karlsson (S) och Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.

Kopia till
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Fastighetsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden

Justcrandes sienali Utdraesbestyrkande
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§82 Dnr KS 2020/01216-1.3.6

Beslut - Riktlinje för Västerås stads styrdokument

Beslut
Förslag till riktlinje för Västerås stads styrdokument antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet den 19 augusti 2020 stadslednings- 
kontoret i uppdrag att se över Västerås stads styrande dokument samt att 
systematiskt arbeta med att minska antalet styrdokument inom Västerås stads 
organisation. Stadsdirektören fick samtidigt i uppdrag att årsvis rapportera 
minskningen av antalet program, policyer, planer och riktlinjer.

Som motivering till beslutet angavs att Västerås stad idag har en rad olika 
styrdokument av skiftande karaktär. Det finns stadsgemensamma program, 
policyer, handlingsplaner och riktlinjer. Utöver det finns även stadens 
författningssamling med reglementen, lagstadgade föreskrifter som t.ex. 
lokala ordningsföreskrifter, arbetsordningar, lagstadgade planer som t.ex. 
översiktsplanen och andra lagstadgade styrdokument, bestämmelser om 
avgifter och taxor m.m. Dessutom finns en uppsjö av styrdokument inom 
stadens fackförvaltningar.

Den nuvarande ordningen upplevs till viss del otydlig. Strukturen på styr
dokumenten behöver bli tydligare, mer ändamålsenlig och mer lätt- 
överskådlig. Styrdokumenten ska vara lätta att förstå, efterleva, följa upp och 
hålla aktuella. Genomförandet av uppdraget har resulterat i förslag till 
riktlinje för Västerås stads styrdokument. Genom riktlinjen fastställs 
definitionerna av de stadsgemensamma styrdokumenten program, policyer, 
handlingsplaner och riktlinjer samt hur de förhåller sig till varandra och 
övriga styrdokument i staden.

Riktlinjen reglerar även de formella kraven på styrdokumenten. Riktlinjen 
ska säkerställa att staden inte har fler eller mer omfattande styrdokument än 
vad som behövs för en effektiv och ändamålsenlig styrning och förvaltning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Förslag till riktlinje för Västerås stads styrdokument antas.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD) och Jacob Axelson (L) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandcs simatui Utdraesbestvrkandc
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§83 Dnr KS 2022/01465-1.3.2

Beslut - Antagande av Västerås stads policy gällande alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel

Beslut
Västerås stads policy för alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks-, och 
spelprevention 2023-2026 (ANDTS) antas.

Ärendebeskrivning
Västerås stad har sedan 2017 en policy för alkohol-, narkotika-, dopning- 
och tobaksprevention (ANDT). Policyn tydliggör en samlad inriktning, 
värdegrund och förhållningssätt för ANDT-preventionsarbetet och sträcker 
sig över perioden 2017-20211.

Västerås stads ANDTS policy har uppdaterats utifrån regeringens nya 
ANDTS-strategi. Ett nytt målområde har lagts till som handlar om att barn 
och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar. Målformuleringarna har utökats till att 
omfatta spel om pengar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Västerås stads policy för alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks-, och 
spelprevention 2023-2026 (ANDTS) antas.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anna Nordanberg (L), Erik Johansson (SD), Anny 
Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Förskolenämnden, grundskolenämnden, individ- och familjenämnden, 
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande, nämnden för personer med funktionsnedsättning, 
Skultuna kommundelsnämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
äldrenämnden,

Justcrandcs signatur Utdraesbestyrkande
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§ 84 Dnr KS 2022/00319-1.5.2

Beslut - Bildande av Länssamordningsförbund i Västmanland

Beslut
1. Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Västmanland 
godkänns.

2. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet 
fastställs till den 1 maj 2023.

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västerås 
godkänns.

4. Samordningsförbundet Västerås likvideras när förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna för 2023 har delgivits medlemmarna.

Ärendebeskrivning
I Västmanland har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Västmanland och samtliga kommuner under en längre tid utrett och 
diskuterat bildandet av ett gemensamt samordningsförbund. Under 2022 
beslutade länspresidiet att med externt processtöd ta fram ett underlag för att 
kunna besluta om ett gemensamt samordningsförbund ska bildas eller inte.

Denna process har resulterat i ett tydligt ställningstagande från samtliga 
parter att det ska bildas ett gemensamt samordningsförbund i länet. Utifrån 
detta har parterna undertecknat en gemensam avsiktsförklaring och ett 
förslag till formerna för bildandet av ett länssamordningsförbund i 
Västmanland har också tagits fram.

För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande parterna fatta 
beslut om att godkänna en förbundsordning. När alla parter har godkänt 
förbundsordningen, eller vid tidpunkt som framgår av förbundsordningen, är 
samordningsförbundet bildat.

För att skapa en kvalitativt bra övergång föreslås att det bildas en interimist
isk styrelse inför starten av det gemensamma samordningsförbundet. Den 
interimistiska styrelsen tillsätts den 1 maj 2023 och kommer fram till den 31 
december 2023 att ha ansvar för att förbereda organisatoriska förändringar 
inför starten av det gemensamma samordningsförbundet den 1 januari 2024.

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förbundsordningen för det 
gemensamma samordningsförbundet i Västmanland innebär samtidigt att 
Samordningsförbundet Västerås likvideras och att dess nuvarande tillgångar 
och skulder överförs till det nya samordningsförbundet. För att genomföra 
detta krävs att förbundsordningen för Samordningsförbundet Västerås 
revideras under den paragraf som hanterar likvidation och upplösning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Justcrandcs skaratu/^-. Utdraesbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

29 (56)

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslag till förbundsordning for Samordningsförbundet Västmanland 
godkänns.

2. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet 
fastställs till den 1 maj 2023.

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västerås 
godkänns.

4. Samordningsförbundet Västerås likvideras när förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna för 2023 har delgivits medlemmarna.

Yrkanden
Ann-Louise Molin-Östling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Länspresidiet för de tre samordningsförbunden i Västmanland

Justerandcs sisnatur UtdraEsbestvrkande
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§ 85 Dnr KS 2022/00384-3.4.3

Beslut - Svar på motion från (M) om att byta namn på 
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Claes Kugelberg (M), Tomas Salzmann (M), Elisabeth Unell (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Anna Nordin (M), Stefan Lindh (M), 
Anna Hård af Segerstad (M), Eleonore Lundkvist (M), Johan Henriksson 
(M), Klara Helin (M), Catharina Piper (M), Håkan Lindberg (M) och Jonas 
Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) 
förslag enligt nedanstående:

"Det är anmärkningsvärt att majoriteten gömmer sig bakom praxis när det 
handlar om att stå upp för Ukraina. Kan Stockholm kan Västerås. Vi har vid 
flera tillfällen beslutat om olika namn efter kända västeråsare. Beslut har 
fattats i kommunfullmäktige. Kan man uppmärksamma kända västeråsare 
kan man också fatta beslut om att namnge en väg som leder fram till den 
Ryskortodoxa kyrkan i Västerås. Det är dessutom en väg med få som har 
adressen Atmosfärvägen.”

Anna Lundberg (L), Roger Haddad (L), Jacob Axelson (L) och Anna 
Nordanberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmän för Anna Nordanbergs 
(L) och Roger Haddads (L) förslag.

Markus Lindgren (MP) och Agneta Luttropp (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Markus Lindgrens (MP) förslag.

Jan Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Erik Johansson (SD), Daniel 
Jonsson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Sven Jonsson (SD), Håkan 
Malmström (SD), Caroline Frisk (SD) och Gisela Carstinge (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) med fleras förslag.

Särskilt yttrande
Amanda Grönlund (KD) anmäler ett särskilt yttrande enligt nedanstående:

"Västeråsmajoriteten anser att det är viktigt att Västerås stad står upp för det 
ukrainska folket och med ord och handlingar visar vårt stöd. Några exempel 
på sådant är att Stadshusets tak har haft den ukrainska flaggan hissad, vi har 
delat ut avgiftsfria busskort till ukrainska flyktingar samt bidragit med 
pengar till Stadsmissionen till deras stödcenter för ukrainska flyktingar.

Vårt fokus är på människorna som drabbats av kriget och att underlätta 
vardagen för dem som kommit till Västerås. Vi anser att det är viktigare med 
konkret handling än symbolpolitik."

Justerandes signatur Utdraasbeslyrkande
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Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) samt Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att byta namn på Atmosfårvägen till Fria 
Ukrainas väg föreslagit att ge byggnadsnämnden i uppdrag att byta namn på 
Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg eller motsvarande.

Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 §152 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast den 9 
september 2022.

Vagnamn är något som berör oss alla som medborgare och därför finns det 
tydliga riktlinjer och lagar att följa inom området. Vid namnsättning av 
kommunal platsmark, följa god ortnamnssed enligt Kulturmiljölagen. God 
ortnamnssed innebär bland annat att befintliga ortnamn inte ska ändras utan 
starka skäl. Utöver god ortnamnssed ska namn inte heller väcka anstöt på ett 
sätt som går emot vår grundlag.

Att lyfta frågan om att byta namn på en gata i fullmäktige är att frångå den 
praxis vi använder i Västerås och riskerar att urholka den princip som råder 
inom området. Dessutom skulle ett namnbyte öppna upp för att politisera en 
fråga som tidigare varit fredad från politiken och där det idag finns tydliga 
riktlinjer. Det här är inget som Västeråsmajoriteten tycker är lämpligt. Om 
man, som motionärerna, vill namnge en gata bör man istället följa den praxis 
som finns i Västerås och skicka ett förslag till stadens namnberedningsgrupp 
som arbetar med frågan.

Kommiuistyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Markus Lindgren (MP), Anna Nordanberg (L), Erik 
Johansson (SD), Håkan Lindberg (M), Anna Hård af Segerstad (M), Roger 
Haddad (L), Caroline Frisk (SD), Anna Nordin (SD), Gisela Carstinge (SD) 
och Eleonore Lundkvist (M) yrkar bifall till motionen.

Thomas Karlsson (S), Hawar Asaiesh (V), Jonas Cronert (S) och Vicki 
Skure Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till kommun
styrelsens förslag från Thomas Karlsson (S) med flera. Ordföranden föreslår 
en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun
fullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genom-

Justerandes sienatur Utdraasbestvrkande 
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förs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning där Ja står 
bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej står för bifall till motionen. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att voteringen utfallit med 31 röster för Ja 
och 30 röster för Nej och att kommunfullmäktige därmed beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. Voteringslista bifogas protokollet.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 86 Dnr KS 2021/02000-3.7.4

Beslut - Svar på motion från (M) om utredning av förutsättningar 
för Små Modulära Reaktorer

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Claes Kugelberg (M), Tomas Salzmann (M), Elisabeth Unell (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Anna Nordin (M), Stefan Lindh (M), 
Anna Hård af Segerstad (M), Eleonore Lundkvist (M), Johan Henriksson 
(M), Klara Helin (M), Catharina Piper (M), Håkan Lindberg (M), Maria 
Ringström (M) och Jonas Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Enes Bilalovics (M) med fleras förslag.

Anna Nordanberg (L), Roger Haddad (L), Jacob Axelson (L) och Anna 
Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Nordanbergs 
(L) förslag.

Jan Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Erik Johansson (SD), Daniel 
Jonsson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Sven Jonsson (SD), Håkan 
Malmström (SD), Caroline Frisk (SD) och Gisela Carstinge (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic, Stefan Lindh, Anna Nordin och Marcus Jacobson, alla (M), 
har i en motion med rubriken Motion från (M) om utredning av 
förutsättningar för Små Modulära Reaktorer föreslagit att:

1. Västerås stad uttalar sig positivt för etablering av små modulära reaktorer

2. Västerås stad uttalar sig för att det ska finnas undantag från 
kärntekniklagen för möjligheten att etablera en ny kärnteknisk anläggning på 
annan plats än de idag tillåtna

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2021 §433 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Mälarenergi AB.

Mälarenergi AB har inkommit med remissvar.

Yrkanden
Anna Nordanberg (L), Roger Haddad (L), Stefan Lindh (L), Enes Bilalovic 
(M), Jonas Larsson (M), Claes Kugelberg (M) och Erik Johansson (SD) 
yrkar bifall till motionen.

Samuel Stengård (KD) och Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.

Justcrandes sienal Utdraesbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Anna Nordanberg (L) med flera, dels bifall till kommun
styrelsens förslag från Samuel Stengård (KD) och Staffan Jansson (S). 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning där Ja står 
bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej står för bifall till motionen. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att voteringen utfallit med 33 röster för Ja 
och 28 röster för Nej och att kommunfullmäktige därmed beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. Voteringslista bifogas protokollet.

Kopia till
Mälarenergi AB

Justcrandes signatur Utdragsbeslvrkande
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§ 87 Dnr KS 2022/00912-3.10.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter

Beslut
1. Att-sats ett bifalls.

2. Att-satserna två, tre, fyra och fem föranleder inte någon ytterligare åtgärd.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta in aspekten att reglera det nedre 
luftrummet i Västerås stads arbete med översiktsplan.

Reservation
Claes Kugelberg (M), Tomas Salzmann (M), Elisabeth Unell (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Anna Nordin (M), Stefan Lindh (M), 
Anna Hård af Segerstad (M), Eleonore Lundkvist (M), Johan Henriksson 
(M), Klara Helin (M), Catharina Piper (M), Håkan Lindberg (M), Maria 
Ringström (M) och Jonas Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Anna Hård af Segerstads (M) och Elisabeth Unells (M) förslag.

Jan Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Erik Johansson (SD), Daniel 
Jonsson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Sven Jonsson (SD), Håkan 
Malmström (SD), Caroline Frisk (SD) och Gisela Carstinge (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att ta höjd för drönare och självkörande 
transporter föreslagit:

1. att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet 
behöver regleras för framtidens behov av transporter,

2. att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälar- 
porten och Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara 
logistiklösningar,

3. att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och persontransporter med 
drönare,

4. att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk 
informationsinsamling,

5. att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och logistik- 
transporter kan användas i området.

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, §252 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till byggnads
nämnden, tekniska nämnden samt Nya Västerås flygplats AB.

Utdracsbestyrkande
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Västeråsmajoriteten anser att motionen innehåller en del goda förslag som 
bör lyftas in i arbetet med översiktsplanen. Därför vill vi bifalla den första 
att-satsen i motionen.

Utöver det bra förslaget innehåller motionen förslag som syftar till att, på ett 
eller annat sätt, detaljstyra verksamheten inom de berörda förvaltningarna. 
Här anser Västeråsmajoriteten i stället att förvaltningarna själva, med den 
expertkompetens de besitter, är fullt kapabla att anpassa verksamheten efter 
rådande regelverk och den senaste forskningen. I förvaltningarnas svar 
framgår det även att de redan idag, på ett eller annat sätt arbetar med de 
berörda frågorna. Därför vill vi lämna att-satserna två till fem utan ytterligare 
åtgärd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Att-sats ett bifalls.

2. Att-satserna två, tre, fyra och fem föranleder inte någon ytterligare åtgärd.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta in aspekten att reglera det nedre 
luftrummet i Västerås stads arbete med översiktsplan.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD) 
yrkar bifall till motionen.

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende motionens att-sats 1 och att kommunfullmäktige därmed beslutar i 
enlighet med detta.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende motionens att- 
sats 2, 3, 4 och 5, dels bifall från Anna Hård af Segerstad (M) med flera, dels 
bifall till kommunstyrelsens förslag från Jonas Cronert (S). Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

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

Kopia till
Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Justeraiidessicnatur^^” ^1 I Utdracsbestyrkande
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§88 Dnr KS 2022/01341-2.4.9

Beslut - Svar på motion från (MP) om att återinföra 
förmånscyklar

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Markus Lindgren (MP) och Agneta Luttropp (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Markus Lindgrens (MP) förslag.

Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) har inkommit med en motion om att återinföra 
förmånscyklar till stadens medarbetare. Markus Lindgren yrkar på att 
Västerås stad återinrättar erbjudande om förmånscykel till kommunens 
medarbetare.

Västeråsmajoriteten anser att motionen är lovvärd utifrån att främja ett 
hållbart resande och att etablera hälsosamma vanor, men erfarenheten från 
när Västerås stad tidigare erbjöd förmånscyklar är att de inte är att betrakta 
som en ekonomisk förmån för flertalet medarbetare, något som lyfts fram i 
motionsunderlaget. De få som tjänar på upplägget är anställda som betalar 
statlig skatt (månadslön över 49 875 kronor) eftersom avdrag för cykeln görs 
på bruttolönen. Det är inte heller ovidkommande att alla som gör bruttolöne
avdrag går miste om delar av pensions- och försäkringssystemet då det 
baseras på lön.

Hanteringen av förmånscyklar föranleder också kostnader i form av 
administration av förmånscykelavtalen.

Att det, som motionären framhåller, skulle vara enklare och smidigare att 
köpa en cykel genom sin anställning i kommunen än på den öppna 
marknaden anser vi inte är ett tillräckligt starkt skäl för att återinföra 
förmånscyklar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till motionen.

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatui Utdra gsbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Markus Lindgren (MP), dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag från Amanda Grönlund (KD). Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Justerandcs signatur Utdraesbestvrkandc
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§89 Dnr KS 2022/01609-3.10.3

Interpellation från (MP) till kommunstyrelsens ordförande om 
finansiering av kollektivtrafiken

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
1 december 2022 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om finansiering av kollektivtrafiken.

Justcrandes sienalj Utdraesbcstvrkande
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§90 Dnr KS 2023/00339-3.13.1

Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
laddstationer för tunga transporter i Västerås hamn

Beslut
Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om ladd
stationer för tunga transporter i Västerås hamn.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§91 Dnr KS 2023/00340-3.10.1

Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående 
trafikkaos på Erikslund

Beslut
Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om trafikkaos 
på Erikslund.

Justerandes signati Uldracsbeslvrkande
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§ 92 Dnr KS 2023/00341-3.8.5

Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om rening av 
vårt avloppsvatten

Beslut
Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Catharina Piper (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om rening av 
vårt avloppsvatten.

Justerandes siaimtML... Utdraesbestvrkande
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§93 Dnr KS 2022/01626-8.0.2

Interpellation från (L) till individ- och familjenämndens 
ordförande om förändringar inom socialtjänsten

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Anna Lundberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en interpellation ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande om förändringar inom socialtjänsten.

Justeranclcs sianatur Utdraesbestvrkande
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§94 Dnr KS 2023/00330-1.4.1

Interpellation från (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
angående konsekvenserna av årsplan 2023

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
2 februari 2023 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
angående konsekvenserna av årsplan 2023.

JusterandcMi® Utdraesbestyrkande
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§ 95 Dnr KS 2023/00342-2.5.0

Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
stadens ekonomi

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
stadens ekonomi.

Utdransbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-09

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

47 (56)

§ 96 Dnr KS 2023/00343-3.3.5

Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
Rocklundaområdets framtid

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 2 februari 2023 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om Rocklundaområdets framtid.

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 97 Dnr KS 2023/00509-8.1.3

Fråga från (L) till äldrenämndens ordförande om uteblivet stöd 
för personer som har beslut av äldrenämnden om ledsagning 
och stöd

Beslut
1. Frågan får ställas.

2. Frågan besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Rogr Haddad (L) anmäler en fråga till äldrenämndens ordförande om 
uteblivet stöd för personer som har beslut av äldrenämnden om ledsagning 
och stöd.

Utdraesbestvrkande
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§ 98 Dnr KS 2023/00517-4.2.1

Interpellation från (M) till ordförande i miljö- och 
konsumentnämnden om kontroll av kött på restauranger

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmäler en interpellation till miljö- och 
konsumentnämndens ordförande om kontroll av kött på restauranger.

Utdraasbestyrkande
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§99 Dnr KS 2023/00516-3.0.2

Interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om 
återbruk av byggmaterial vid rivning och nybyggnation

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmäler en interpellation till fastighetsnämndens 
ordförande om återbruk av byggmaterial vid rivning och nybyggnation.

Justerandes sienaf UKlraesbestvrkande
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§ 100 Dnr KS 2023/00518-3.12.1

Interpellation från (M) till ordförande i tekniska nämnden om 
synliggörande av Lars Gustafssons plats

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmäler en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om synliggörande av Lars Gustafssons plats.

Utdracsbestyrkande
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§ 101 Dnr KS 2023/00532-6.1.11

Motion från (SD) om att inrätta stipendier för skolklasser

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmäler en motion om att inrätta stipendier för 
skolklasser.

UtdraEsbestvrkandc
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§ 102 Dnr KS 2023/00531-2.6.1

Motion från (SD) om att ändra Västerås stads mål för 
upphandling av livsmedel

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmäler en motion om att ändra Västerås stads mål för 
upphandling av livsmedel.

Justerandes sienati Utdraesbestyrkande
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§103 Dnr KS 2023/00435-6.3.2

Motion från (L) om att införa ett gemensamt skolval i Västerås

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Anna Lundberg (L) anmäler en motion om att införa ett gemensamt skolval i 
Västerås.

Justerandes sienaiar Utdragsbestvrkande
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§ 104 Dnr KS 2023/00413-6.1.9

Motion från (L) om översyn av språkstöd för barn i skola och 
förskola

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Roger Haddad (L) anmäler en motion om översyn av språkstöd för barn i 
skola och förskola.

JusteranderStans Utdraesbestyrkandc
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§ 105 Dnr KS 2023/00544-3.3.2

Motion från (M) om att planera för mindre småhus

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmäler en motion om att planera för mindre småhus.

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande



Västerås Kommun Voteringsresultat
Mötesdatum: 2023-03-09 Möte: Kommunfullmäktige

ÄrendeNr: § 85 Ärende: Svar på motion från (M) om att byta namn på
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg

Antal Ja: 31 Antal Nej: 30 Antal Avstår: 0 Antal Frånv: 0 Antal Kvittade: 0

Namn Parti Plats Funktion Resultat
Håkan Ampellindh M 25 Ersättare Nej

Therese Ankréus S 12 Ersättare Ja

Matilda Antonsson S 38 Ersättare Ja

Hawar Asaiesh V 18 Ledamot Ja

Jacob Axelson L 23 Ersättare Nej

Vicktoria Bagi V 17 Ledamot Ja

Enes Bilalovic M 27 Ledamot Nej

Lena Burström S 5 Ersättare Ja

Anny Bustos Teljebäck s 7 Ledamot Ja

Gisela Carstinge SD 52 Ledamot Nej

Jonas Cronert s 4 Ledamot Ja

Jenny Freed s 11 Ledamot Ja

Caroline Frisk SD 54 Ledamot Nej

Amanda Grönlund KD 45 Ledamot Ja

Roger Haddad L 24 Ledamot Nej

Klara Helin M 31 Ledamot Nej

Johan Henriksson M 32 Ledamot Nej

Anna Hård af Segerstad M 28 Ledamot Nej

Madjid Ibrahim Ibrahim S 6 Ledamot Ja

Staffan Jansson S 2 Ledamot Ja

Erik Johansson SD 58 Ledamot Nej

Jan Johansson SD 56 Ledamot Nej

Magnus Johansson S 13 Ledamot Ja

Daniel Jonsson SD 51 Ersättare Nej

Sven Jonsson SD 50 Ledamot Nej

Thomas Karlsson S 8 Ledamot Ja

Claes Kugelberg M 61 Ledamot Nej

Curt Ake Larsson KD 46 Ledamot Ja

Jonas Larsson M 60 Ledamot Nej

Håkan Lindberg M 59 Ledamot Nej

Markus Lindgren MP 20 Ledamot Nej

Mikael Lindh S 9 Ersättare Ja

Stefan Lindh M 0 Ledamot Nej



Västerås Kommun Voteringsresultat
Mötesdatum: 2023-03-09 Möte: Kommunfullmäktige

ArendeNr: § 85 Ärende: Svar på motion från (M) om att byta namn på
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg

Antal Ja: 31 Antal Nej: 30 Antal Avstår: 0 Antal Frånv: 0 Antal Kvittade: O

Anna Lundberg L 22 Ledamot Nej

Eleonore Lundkvist M 34 Ledamot Nej

Agneta Luttropp MP 19 Ersättare Nej

Håkan Malmström SD 53 Ledamot Nej

Ann-Louise Molin Östling S 3 Ledamot Ja

Anna Nordanberg L 21 Ledamot Nej

Anna Nordin M 33 Ledamot Nej

Lars-Erik Nordin V 15 Ledamot Ja

Denise Norström S 40 Ledamot Ja

Janeth Persson SD 57 Ledamot Nej

Catharina Piper M 29 Ersättare Nej

Maria Ringström M 75 2:e v Ordf Nej

Anna Maria Romlid V 14 Ledamot Ja

Tomas Salzmann M 26 Ledamot Nej

Mikael Sandberg S 10 Ledamot Ja

Vicki Skure-Eriksson C 49 Ledamot Ja

Samuel Stengård KD 44 Ledamot Ja

Monica Stolpe-Nordin C 77 1:evOrdf Ja

Per Ström V 16 Ersättare Ja

Chatarina Ståhl S 42 Ersättare Ja

Eva-Lotta Svensson C 48 Ledamot Ja

Anders Teljebäck S 76 Ordförande Ja

Anton Tysklind S 39 Ledamot Ja

Elisabeth Unell M 35 Ledamot Nej

Tobias Utterstedt SD 55 Ledamot Nej

Karin Westlund C 47 Ledamot Ja

Jakop Yildiz S 41 Ledamot Ja

Patrik Zvar S 43 Ledamot Ja



Västerås Kommun Voteringsresultat
Mötesdatum: 2023-03-09 Möte: Kommunfullmäktige

ÄrendeNr: § 86 Ärende: Svar på motion från (M) om utredning av förutsättningar
för Små Modulära Reaktorer

Antal Ja: 33 Antal Nej: 28 Antal Avstår: 0 Antal Frånv: 0 Antal Kvittade; 0

Namn Parti Plats Funktion Resultat
Håkan Ampellindh M 25 Ersättare Nej

Therese Ankréus S 12 Ersättare Ja

Matilda Antonsson S 38 Ersättare Ja

Hawar Asaiesh V 18 Ledamot Ja

Jacob Axelson L 23 Ersättare Nej

Vicktoria Bagi V 17 Ledamot Ja

Enes Bilalovic M 27 Ledamot Nej

Anny Bustos Teljebäck S 7 Ledamot Ja

Gisela Carstinge SD ' 52 Ledamot Nej

Jonas Cronert S 4 Ledamot Ja

Mikael Dimgård S 41 Ersättare Ja

Jenny Freed S 11 Ledamot Ja

Caroline Frisk SD 54 Ledamot Nej

Amanda Grönlund KD 45 Ledamot Ja

Roger Haddad L 24 Ledamot Nej

Klara Helin M 31 Ledamot Nej

Johan Henriksson M 32 Ledamot Nej

Anna Hård af Segerstad M 28 Ledamot Nej

Madjid Ibrahim Ibrahim S 6 Ledamot Ja

Staffan Jansson S 2 Ledamot Ja

Erik Johansson SD 58 Ledamot Nej

Jan Johansson SD 56 Ledamot Nej

Magnus Johansson S 13 Ledamot Ja

Daniel Jonsson SD 51 Ersättare Nej

Sven Jonsson SD 50 Ledamot Nej

Thomas Karlsson S 8 Ledamot Ja

Claes Kugelberg M 61 Ledamot Nej

Curt Åke Larsson KD 46 Ledamot Ja

Jonas Larsson M 60 Ledamot Nej

Håkan Lindberg M 59 Ledamot Nej

Markus Lindgren MP 20 Ledamot Ja

Mikael Lindh S 9 Ersättare Ja

Stefan Lindh M 30 Ledamot Nej



Västerås Kommun
Mötesdatum: 2023-03-09 Möte: Kommunfullmäktige

Voteringsresultat

ÄrendeNr: § 86 Ärende: Svar på motion från (M) om utredning av förutsättningar 
för Små Modulära Reaktorer

Antal Ja: 33 Antal Nej: 28 Antal Avstår: 0 Antal Frånv: 0 Antal Kvittade: 0

Anna Lundberg L 22 Ledamot Nej

Eleonore Lundkvist M 34 Ledamot Nej

Agneta Luttropp MP 19 Ersättare Ja

Håkan Malmström SD 53 Ledamot Nej

Mathias Mardani S 5 Ersättare Ja

Ann-Louise Molin Östling S 3 Ledamot Ja

Anna Nordanberg L 21 Ledamot Nej

Anna Nordin M 33 Ledamot Nej

Lars-Erik Nordin V 15 Ledamot Ja

Denise Norström S 40 Ledamot Ja

Janeth Persson SD 57 Ledamot Nej

Catharina Piper M 29 Ersättare Nej

Maria Ringström M 75 2:e v Ordf Nej

Anna Maria Romlid V 14 Ledamot Ja

Tomas Salzmann M 26 Ledamot Nej

Mikael Sandberg S 10 Ledamot Ja

Vicki Skure-Eriksson C 49 Ledamot Ja

Samuel Stengård KD 44 Ledamot Ja

Monica Stolpe-Nordin C 77 1 :e v Ordf Ja

Per Ström V 16 Ersättare Ja

Chatarina Ståhl S 42 Ersättare Ja

Eva-Lotta Svensson C 48 Ledamot Ja

Anders Teljebäck S 76 Ordförande Ja

Anton Tysklind S 39 Ledamot Ja

Elisabeth Unell M 35 Ledamot Nej

Tobias Utterstedt SD 55 Ledamot Nej

Karin Westlund C 47 Ledamot Ja

Patrik Zvar s 43 Ledamot Ja


