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§287 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§288 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Elisabeth Unell (M) och Staffan Jansson (S) anmäler varsitt 
nämndinitiativ.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-08

7(49)

Justerandes signatur

Information - Uppföljning av sommaren - samlad bild 

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Heilman lämnar en samlad information om hur sommaren 2021 har 
varit för förvaltningarna inom Västerås stad.

§ 289 Dnr KS 2021/01508-1.4.2

Utdragsbestvrkande
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§290 Dnr KS 2021/00985-1.7.1

Information om processen för regional transportinfrastruktur 
2022-2033 och nationell transportplan 2022-2033

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Ny länstransportplan (LTP) och nationell transportplan (NTP) ska tas fram 
för åren 2022-2033. Regeringen fattade beslut om direktivet 23 juni 2021.1 
direktivet står det bland annat följande:
”Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastruktur
departementet) senast den 30 november 2021.1 redovisningen ska 
Trafikverket lämna förslag till åtgärder för den preliminära planeringsram 
som anges i bilaga 1. Redovisningen ska samtidigt göras tillgänglig på 
Trafikverkets webbplats tillsammans med samlade effektbedömningar för 
enskilda åtgärder och typåtgärder. Samtidigt som Trafikverket redovisar 
uppdraget ska verket remittera redovisningen i enlighet med den remisslista 
som Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) tillhandahåller. Av 
remisskrivelsen ska det framgå att remissyttrandena ska ges in till 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.”
”En samlad effektbedömning för förslaget till nationell plan samt för de 
preliminära versionerna av länsplanerna, ska redovisas till Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2022 och samtidigt göras 
tillgänglig på Trafikverkets webbplats. Till grund för analysen av system
effekterna ska Trafikverket upprätta en systemkalkyl. Den samlade effekt- 
bedömningen ska innehålla en samhällsekonomisk analys, en analys av de 
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, samt en fördelningsanalys.
Länsplaneupprättarna ska redovisa sina planer till Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslagen ska då vara 
remitterade och sammanställda. I redovisningen ska länsplaneupprättarna 
lämna förslag till åtgärder för de preliminära planeringsramar som anges i 
bilaga 1. Utöver vad som specificerats ovan ska Trafikverkets uppdrag och 
länsplaneupprättarnas framtagande av länsplaner genomföras och redovisas i 
enlighet med de direktiv som finns i bilaga 1.”

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§291 Dnr KS 2021/01272-1.2.1

Skriftlig överläggning - Arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Nu gällande arbetsordning för fullmäktige i Västerås stad är ifrån 2014. 
Sedan dess har en ny kommunallag (KL) trätt i kraft.
Sedan 2019 har arbetet med att ta fram en ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Västerås stad pågått. Arbetet har letts av 
kommunfullmäktiges presidium som till sin hjälp haft stadens chefsjurist 
samt stadssekreterarna.
Syftet med arbetet har varit att ta fram ett nytt förslag till arbetsordning som 
är förenlig med den nya kommunallagen och i övrigt reglerar sådana delar 
som Västerås stad ser ett behov av. Utgångspunkten för framtagandet av nya 
arbetsordning har varit Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till 
arbetsordning för fullmäktige.
Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens 
utformning och innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas 
av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte 
får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att 
arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om:
1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden.
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollen, samt
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.
Om fullmäktige beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden 
på distans, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om detta. Utöver 
dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera 
kommunallagen där denna endast ger rambestämmelser.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förslaget till ny arbetsordning följer i huvudsak den struktur och 
rubriksättning som SKR har i sitt dokument. Även i övrigt följer 
utformningen av paragraferna i huvudsak den lydelse som återfinns i SKR:s 
dokument. I sak föreslås bl.a. följande förändringar i förslaget till ny 
arbetsordning:

• § 3 är ny och beskriver presidiets arbetsuppgifter. Förslaget till 
presidiets arbetsuppgifter har utarbetats utifrån den dialog presidiet 
fört med gruppledarna för de politiska partierna representerade i 
fullmäktige.

• § 14 innehåller en ny bestämmelse som innebär att ett ärende ska tas 
upp till behandling senast tre månader efter kommunstyrelsens 
beredning.

• Talarordning samt tid för anföranden, inlägg och replik har brutits ut 
ifrån arbetsordningen och föreslås istället att hanteras som en 
överenskommelse mellan fullmäktiges presidium och gruppledarna 
för samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. Detta ger 
en ökad flexibilitet om det finns behov för fullmäktige att använda 
sig av ett annat upplägg med andra tider för anföranden, inlägg och 
replik. I detta sammanhang kan framhållas att den enskilde 
ledamoten som utgångspunkt inte kan avbrytas under dennes 
anförande, även om de enskilde går utöver sin talartid.

• När det gäller interpellationer är det inte möjligt enligt 
kommunallagen att flera ledamöter lämnar en gemensam 
interpellation. Paragrafen i förslaget till ny arbetsordning har därför 
uppdaterats, så att det framgår att en interpellation lämnas av en 
ledamot.

Stadsledningskontoret föreslår att en ny arbetsordning antas av 
kommunfullmäktige, att gälla ifrån den 21 oktober 2021. Den nya 
arbetsordningen ersätter arbetsordningen antagen 2014 i sin helhet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§292 Dnr KS 2020/01212-1.3.2

Skriftlig överläggning - Reviderad Vatten- och 
Avloppsutvecklingsplan (VA-utvecklingsplan)

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Mälarenergi affärsområde Vatten har tillsammans med representanter från 
stadsledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen reviderat 
VA-utvecklingsplanen för Västerås kommun.

Planen visar hur verksamhetsområdet för vatten och avlopp avses att 
utvecklas genom införlivande av befintliga områden som uppfyller kraven 
för kommunalt vatten och avlopp enligt 6 § i Lagen om allmänna 
vattentjänster.

Förslaget till reviderad VA-utvecklingsplan togs fram av en projektgrupp 
under åren 2019-2020. Förslaget har efter beslut i kommunstyrelsen i 
november 2020 remitterats till berörda nämnder och förvaltningar under 
perioden december till och med februari 2021.

Mälarenergis styrelse beslutade den 16 juni 2021 att förslaget till reviderad 
VA-utvecklingsplan ska överlämnas till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige för antagande. Stadsledningskontoret för därför nu fram 
planen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

VA-utvecklingsplan för 2021-2025 antas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§294 Dnr KS 2021/00840-1.3.2

Överläggning - Revidering av jämställdhetspolicy 

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Nuvarande jämställdhetspolicy antogs av kommunfullmäktige den 5 
december 2013. På kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2021 
föreslog stadsledningskontoret revidering av jämställdhetspolicyn. 
Kommunstyrelsen biföll förslag till beslut om revidering av 
jämställdhetspolicyn.
Det som stadsledningskontoret ser att nuvarande jämställdhetspolicyn 
antagen av kommunfullmäktige 2013 saknar, är först och främst en 
beskrivning på vilket sätt kommunen har nytta av ett strukturerat och 
strategiskt jämställdhetsarbete som bygger på forskning och erfarenhet och 
bidrar till de tre hållbarhetsdimensionema; ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt. Idag beskriver policyn syftet med att jobba med jämställdhet 
enbart med att Västerås stad undertecknat CEMR-deklarationen samt att 
invånarna i Västerås ska ges tjänster och bemötande på lika villkor. Det som 
också saknas är kopplingen till styrande dokument i staden, nationellt och 
internationellt.
Jämställdhetspolicyn beskriver bland annat att alla förvaltningar och 
kommunala bolag ansvarar för att det ska finnas minst en jämställdhetspilot, 
med uppgift att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering inom 
förvaltningen och samverka med andra förvaltningar. Eftersom detta inte 
efterlevs idag har det i den reviderade policyn förtydligats genom att ansvar 
och roller för varje förvaltning och kommunalt bolag i Västerås stad är 
specificerat.
Mot bakgrund av ovan, har jämställdhetspolicyn reviderats för att Västerås 
stad ska kunna visa hur kommunen bidrar till att uppnå styrkedjan från FN 
bland annat med Agenda 2030, EU med CEMR-deklarationen samt 
nationellt med Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Detta är också ett led i att 
systematiskt samordna, leda och följa upp jämställdhetsarbetet i Västerås 
stad. På kort sikt kommer det ge effekter i form av engagemang och 
gemensamt ansvar i frågan. På lång sikt kommer vi kunna se att jämställdhet 
är integrerad i stadens planering, uppföljning och beslut och därmed göra 
skillnad för västeråsaren.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Policy för jämställdhet daterad 28 juni 2021 antas.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§295 Dnr KS 2020/00864-1.3,2

Beslut om remiss - handlingsplan för alkohol, narkotika, doping, 
tobaksprevention och spel

Beslut
Förslaget för en uppdaterad handlingsplan gällande alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel för 2022-2025 daterad 30 juni 2021 remitteras till 
mottagare enligt sändlistan.

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 2017-2021 .
Kommunstyrelsen antog den 19 april 2017 en handlingsplan för ANDT 
2017-2019 med mål och insatser som ska säkerställa effektiva arbetssätt, 
metoder och samverkan. Flandlingsplanen konkretiserar de intentionerna 
som finns i stadens ANDT policy. Handlingsplanen har följts upp i sin helhet 
under 2020 och vid slutrapporteringen fick Stadsledningskontoret i uppdrag 
enligt kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 att ta fram en ny uppdaterad 
handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.
Stadens ANDTS arbete är en del av arbetet med social hållbarhet och är 
viktigt utifrån barnkonventionen för att bidra till bam och ungas rätt till bästa 
möjliga hälsa. 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. Utöver dessa uppdateringar har även aktiviteter som 
ska leda till uppfyllande av målen setts över. Indikatorerna i handlingsplanen 
är resultat-, struktur-, och processinriktade och mäts både kvantitativt och 
kvalitativt. Därutöver mäts ANDTS var tredje år med hjälp av Region 
Västmanlands befolkningsundersökningar Liv och hälsa ung och Liv och 
hälsa vuxen för att följa den långsiktiga utvecklingen på området.
Handlingsplanen har uppdaterats och arbetats fram i den 
kommunövergripande Processutvecklingsgruppen för ANDTS. Arbetets 
framskridande har rapporterats till Processledningsgrupp Social hållbarhet.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: Förslaget för en uppdaterad handlingsplan gällande alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel för 2022-2025 daterad 30 juni 2021 
remitteras till mottagare enligt sändlistan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§296 Dnr KS 2021/01255-1.3.6

Beslut - Bolagssärende VMNAB, överflytt av verksamhet till 
stadsledningskontoret

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB).
2. Verksamheten i VMNAB flyttas till förvaltningsform.
3. Kvarstående verksamhet i VMNAB efter överflytt till förvaltningsform 
enligt punkt 2, avvecklas alternativt del av verksamhet säljs.
4. Bolaget VMNAB får avvecklas alternativt läggas vilande.
5. Återrapportering av bolagsärendet sker löpande till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M),
Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Samuel Stengård (KD) 
anmäler följande särskilda yttrande:
"Vi har i grunden inte något emot att VMNAB avvecklas. Det är viktigt att 
föra näringslivsfrågoma närmare kommunstyrelsen. Samtidigt bedrivs idag 
omfattande verksamhet inom ramen för bolaget. Det borde ha tagits fram en 
avvecklingsplan inför beslutet om avveckling. Verksamhet inom Expectrum 
som arbetsplatser (Work Hub) behöver säljas och arbetet att få ungdomar 
intresserade av teknik överföras till grundskolenämnden. Andra 
verksamheter kräver ett större arbete för att hitta den mest optimala 
placeringen."

Ärendebeskrivning
Beträffande utveckling av arbetet med att stärka Västerås bedömer 
stadsledningskontoret att arbetet med näringslivsfrågor och attraktionskraft 
behöver knytas närmare kommunstyrelsen och därav behöver stora delar av 
den verksamhet som bedrivs i VMNAB organiseras på 
stadsledningskontoret. Viss verksamhet som bedrivs i bolaget kan komma att 
organiseras på annan förvaltning där den bäst bedöms lämplig. Möjligen kan 
viss verksamhet bli föremål för avveckling alternativt försäljning.
En avvecklingsplan föreslås tas fram för att säkerställa en bra överflytt av 
verksamheten i VMNAB till stadsledningskontoret och i förekommande fall 
annan förvaltning. Avvecklingsplanen kommer bland annat innehålla en 
nulägesanalys samt när/var/hur bolaget organiseras i förvaltningsform.

Utdragsbestyrkande
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En fortsatt utveckling av samarbete med näringslivet i Västerås bedöms 
behövas för att ytterligare stärka Västerås stads attraktionskraft. Nya forum 
för samarbete och dialog med näringslivet bedöms behövas då verksamheten 
flyttas från VMNAB till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB).
2. Verksamheten i VMNAB flyttas till förvaltningsform.
3. Kvarstående verksamhet i VMNAB efter överflytt till förvaltningsform 
enligt punkt 2, avvecklas alternativt del av verksamhet säljs.
4. Bolaget VMNAB får avvecklas alternativt läggas vilande.
5. Återrapportering av bolagsärendet sker löpande till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

Beslut - Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022

Beslut
Kommunstyrelsen för egen del:
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar och tider 2022:
19 januari, klockan 13.30 
9 februari, klockan 13.30 
23 februari, klockan 13.30 
9 mars, klockan 13.30
23 mars, klockan 13.30 
6 april, klockan 13.30
20 april, klockan 13.30 
4 maj, klockan 13.30 
18 maj, klockan 13.30
8 juni, klockan 13.30
17 augusti, klockan 13.30
21 september, klockan 13.30 
26 oktober, klockan 13.30 
14 november, klockan 13.30 
30 november, klockan 13.30 
14 december, klockan 13.30 
Kommunstyrelsen överlägger följande dagar 2022:
9 februari
9 mars 
6 april 
4 maj
2. Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2022: 
13 januari, klockan 16.00 
3 februari, klockan 16.00
10 mars, klockan 16.00

§297 Dnr KS 2021/01256-1.2.1

Utdragsbestvrkande
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7 april, klockan 16.00 
12 maj, klockan 16.00
16 juni, klockan 16.00
1 september, klockan 16.00
17 oktober, klockan 16.00 (valfullmäktige)
10 november, klockan 16.00
24 november, klockan 8.30 (budgetfullmäktige)
25 november (reservdag budgetfullmäktige)
1 december, klockan 16.00

Ärendebeskrivning
Stadsledningslcontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2022. Förslaget har tagits 
fram utifrån de förutsättningar som anges i kommunallagen och 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Flera faktorer påverkar valet av 
sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav på när 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen måste behandla vissa ärenden 
och när kallelsen med handlingar till kommunfullmäktige senast ska ha nått 
alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.
Den 11 september 2022 genomförs val till kommunfullmäktige. Nyvalda 
kommunfullmäktige tillträder enligt kommunallagen den 15 oktober. Det 
påverkar också sammanträdesplaneringen, framför allt for 
kommunfullmäktige men även i viss mån för kommunstyrelsen.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges ordinarie sammanträden 
som huvudregel hållas på första helgfria torsdagen i varje månad, utom juli 
och augusti. I förslaget till sammanträdesplanering for 2022 har hänsyn 
tagits så långt som möjligt till det ekonomiska årshjulet med 
månadsrapporter, delårsrapporter etc. Eftersom både delårsrapporten per den 
sista april och delårsrapporten per den sista augusti ska behandlas av 
kommunfullmäktige föreslår stadsledningslcontoret att ett undantag görs från 
huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning och att fullmäktiges sammanträde i 
juni 2022 hålls den 16 juni.
Den 5-6 maj genomförs Mälartinget i Västerås, med anledning av detta 
föreslås att kommunfullmäktige i maj infaller den andra torsdagen i maj.
För att undvika att sammanträden infaller under skolloven föreslås även att 
avsteg görs från huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning för fullmäktiges 
sammanträden i mars och november. Det innebär att dessa sammanträden 
inte infaller på första torsdagen i månaden.
Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen för egen del:
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar och tider 2022:
19 januari, klockan 13.30 
9 februari, klockan 13.30 
23 februari, klockan 13.30 
9 mars, klockan 13.30
23 mars, klockan 13.30 
6 april, klockan 13.30
20 april, klockan 13.30 
4 maj, klockan 13.30
18 maj, klockan 13.30
8 juni, klockan 13.30
17 augusti, klockan 13.30
21 september, klockan 13.30 
26 oktober, klockan 13.30 
14 november, klockan 13.30 
30 november, klockan 13.30 
14 december, klockan 13.30 
Kommunstyrelsen överlägger följande dagar 2022:
9 februari
9 mars
6 april 
4 maj
2. Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2022: 
13 januari, klockan 16.00 
3 februari, klockan 16.00
10 mars, klockan 16.00
7 april, klockan 16.00 
12 maj, klockan 16.00
16 juni, klockan 16.00
1 september, klockan 16.00
17 oktober, klockan 16.00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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10 november, klockan 16.00
24 november, klockan 8.30 (budgetfullmäktige)
25 november (reservdag budgetfullmäktige)
1 december, klockan 16.00

Justerandes signatur
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§298 Dnr KS 2021/01020-1.4.2

Beslut - Risk- och internkontrollplan - Gemensamma processer 
2022

Beslut
1. Risk- och internkontrollplan för gemensamma processer 2022 godkänns 
med följande komplettering för upphandling:

”1 Stor risk för svårigheter med kompetensförsörjning inom centrala 
upphandlingsenheten och att nämnder idag får vänta för att få 
upphandlingsstöd.
2 Stor risk för att varningssystem och flaggning inte fungerar när tider 
för upphandling närmar sig slutet och när limits överskrids i 
upphandlingar.
3 Stor risk eftersom det idag saknas ett fullgott systemstöd för 
överblick av upphandlingar.”

2. Besluta att ge i uppdrag till ansvarig processägare att samordna och 
informera berörda förvaltningar om beslutade gemensamma risker, åtgärder 
och/eller kontroller.
3. Berörda nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra och 
dokumentera åtgärder/kontroller som framgår av dokumentet.

Ärendebeskrivning
Nämnder och styrelser har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för 
den interna kontrollen inom respektive verksamhet. Enligt stadens riktlinje 
för intern kontroll ska nämnder och styrelser en gång per år, i samband med 
årsplan, genomföra en riskanalys och fastställa en risk- och 
internkontrollplan för sin verksamhet. Syftet med planen är att styra mot rätt 
åtgärder för att eliminera riskerna.
Utöver de nämndspecifika riskerna finns även risker som är gemensamma 
för alla nämnder och styrelser. Risk- och internkontrollplan för dessa risker 
upprättas av processägarna och beslutas av kommunstyrelsen. Planen delges 
sedan övriga nämnder och styrelser så att åtgärder vidtas även där.
De åtgärder som finns med i internkontrollplanen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Återrapportering sker i samband med bokslut 2022. Utöver dessa risker har 
vissa processer egna interna risker som hanteras utanför denna risk- och 
internkontrollplan.
Internkontrollplanen för 2022 innehåller sju olika risker inom processerna 
ekonomi, digitalisering, HR, ärendehantering och upphandling.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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1. Risk- och intemkontrollplan för gemensamma processer 2022 godkänns.
2. Besluta att ge i uppdrag till ansvarig processägare att samordna och 
informera berörda förvaltningar om beslutade gemensamma risker, åtgärder 
och/eller kontroller.
3. Berörda nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra och 
dokumentera åtgärder/kontroller som framgår av dokumentet.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att planen kompletteras med ytterligare tre delar 
rörande upphandling:
1 Stor risk för svårigheter med kompetensförsörjning inom centrala 
upphandlingsenheten och att nämnder idag får vänta för att få 
upphandlingsstöd.
2 Stor risk för att varningssystem och flaggning inte fungerar när tider för 
upphandling närmar sig slutet och när limits överskrids i upphandlingar.
3 Stor risk eftersom det idag saknas ett fullgott systemstöd för överblick av 
upphandlingar.
Jacob Axelson (L), Emil Thessén (-), Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund 
(KD) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) 
tilläggsyrkande.

Kopia till
Alla processägare 
Alla nämnder och styrelser

Justerandes sienatur Utdrassbestyrkande
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§ 299 Dnr KS 2020/01457-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (SD) om språkkrav vid anställning 
inom äldreomsorgen

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås.
2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper föranleder 
ingen ytterligare åtgärd.
3. Motionens tredje yrkande om rekryteringslcampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation:
"Det krävs tillräckliga språkkunskaper för att kunna arbeta inom 
äldreomsorgen. Riktade åtgärder för att stärka språkkunskaperna behövs.
Som äldre och i stort behov av omsorg är det viktigt att kunna göra sig 
förstådd. Man är sårbar och då krävs det språkkunskaper hos de som ger 
omsorg."
Särskilt yttrande
Erik Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande:
”Sverigedemokraterna vill införa mätbara och rimliga krav för att arbeta med 
äldre i kommunen. Statusen på vård- och omsorgsyrken behöver höjas och 
en del i den processen är att ställa krav på att behärska svenska språket. ”

Ärendebeskrivning
Ann-Christine From Utterstedt (SD) och Erik Johansson (SD) har inkommit 
med en motion till kommunfullmäktige med rubriceringen: Språkkrav vid 
anställning inom äldreomsorgen. Av motionen framgår bland annat att det 
krävs att personalen kan prata svenska för att höja kvalitén och att ett antal 
delar ska kravställas. Motionärerna lyfter i motionen fram tre yrkanden:
1) Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå Cl, för 
anställda inom äldreomsorgen
2) Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom 
äldreomsorgen
3) Västerås stad genomför en rekryteringslcampanj i syfte att attrahera fler att 
utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen.

Justerandes signatur
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Motionen har remitterats till äldrenämnden för yttrande. Äldrenämnden har 
inkommit med remissvar.
Äldrenämndens bedömning utifrån yrkande 1 är att ett eventuellt införande 
av krav enligt den europeiska referensramen Cl, är en alltför hög nivå att 
generellt kräva av anställda inom äldreomsorgen, utifrån yrkande 2 att 
nämnden bör inventera språkkunskaperna vilket redan genomförs i staden 
och utifrån yrkande 3 att nämnden är positiv till en rekryteringskampanj. 
Konstateras att rekryteringskampanj er redan genomförs som en regelbunden 
aktivitet.
Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås.
2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper föranleder 
ingen ytterligare åtgärd.
3. Motionens tredje yrkande om rekryteringskampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att motionen ska 
bifallas i sin helhet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels 
stadsledningskontorets förslag i tre punkter som Jonas Cronert (S) har yrkat 
bifall till och dels Elisabeth Unells (M) med fleras yrkande att motionen ska 
bifallas i sin helhet. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de 
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§300 Dnr KS 2019/01267-4.4.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att rädda insekterna

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation:
"Det är bra att det idag finns mål för att bevara insekterna men det vi ställer 
oss tveksamma till i svaret är när miljö- och konsumentnämndens yttrande 
med följande skrivning ” Nämnden anser att arbetet skulle kunna utvecklas 
ytterligare till exempel genom skötsel av grönytor som gynnar insekter och 
att ställa krav på den jordbruksmark som staden arrenderar ut. Nämnden 
bedömer dock att detta kan lyftas in i de styrdokument som redan finns 
framtagna.” Med det yttrandet blir det tydligt att staden fortfarande har en 
hel del kvar att jobba på och utveckla. Dessutom är det utvecklingsområden 
som kommit till efter att vi lämnat in vår motion som vi ser är en grund till 
det. Vi kan inte heller se i motionssvaret att det finns en sammanhållen 
strategi för att bevara och utveckla arbetet insektslivet i kommunen."

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvamryd och 
Vicktoria Bagi, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion 
från (V) om att rädda insekterna föreslagit att Västerås stad ska ta fram en 
sammanhållen strategi eller ett styrdokument för att bevara och utveckla 
insektslivet i kommunen.
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 §181 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska 
nämnden.
Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska nämnden har inkommit, med 
remissvar.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett arbete med att ta fram en ny 
natur- och kulturmiljöplan där detta ingår och att bevarande av insekter 
också finns med i flera andra av stadens nuvarande styrande dokument.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, det vill 
säga att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels 
stadsledningskontorets förslag att motionen inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd som Anna Thunell (MP) yrkat bifall till och dels Anna 
Maria Romlids (V) yrkande att motionen ska bifallas. Ordföranden föreslår 
en beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 301 Dnr KS 2019/02099-1.5.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att minska klotter genom att 
synliggöra Västerås historia

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse stadens 
elslcåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets arkiv 
samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade av att medverka i projektet.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om 
att minska klotter genom att synliggöra Västerås historia” föreslagit:
1. Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att förse 
stadens elslcåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets 
arkiv.
2. Att kommunfullmäktige beslutar att tillfråga andra aktörer om de vill 
samverka i ett sådant projekt.
Kommunfullmäktige har den 2019-11-07 § 308 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
tekniska nämnden och Mälarenergi.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, tekniska nämnden och 
Mälarenergi har inkommit med remissvar med i huvudsak följande 
synpunkter.
Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar ett mindre antal elslcåp 
placerade på publika platser i city, till exempel skåp för evenemangsel och 
styrslcåp för trafiksignaler. Förvaltningen ser att det skulle vara möjligt att 
genomföra ett sådant här projekt även i Västerås. Det finns gott om bilder 
hos stadsarkivet. Merparten av de elslcåp som finns i Västerås tillhör 
emellertid Mälarenergi de har också fått motionen på remiss, där de även 
uttrycker att detta är ett bra förslag och kan provas i projektform. Tekniska 
nämnden har många angelägna frågor att prioritera, och mycket begränsade 
resurser. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att genomföra 
en sådan här satsning inom ram, utan att ett genomförande förutsätter ökade 
resurser.

Stadsledningskontorets bedömning är att tekniska nämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att förse stadens elslcåp med förstorade fotografier ur 
Västerås stads och konstmuseets arkiv samt tillfråga andra aktörer om de är 
intresserade av att medverka i projektet. Utredningen bör även komma fram
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med ett kostnadsförslag, resurstillsättning och tidsplan för ett eventuellt 
genomförande av projektet.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse stadens 
elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets arkiv 
samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade av att medverka i projektet.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Utdragsbestvrkande
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§ 302 Dnr KS 2020/01725-9.1.8

Beslut - Svar på motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att 
samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare.
2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.

Är endeb eskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
åtgärder mot välfärdsbrott föreslagit att:
1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnds- och 
bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.
Kommunfullmäktige har den 5 november 2020 §367 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, individ- och familj enämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar 
och har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Kulturnämnden
Inom kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 
ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt verksam
hetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till samlingslokaler. Det 
ekonomiska stödet till föreningslivet ska bland annat främja verksamhet av 
god kvalitet och att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 
föreningslcunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 
utveckling. Föreningsstödet är ett frivilligt åtagande för kommunen, därmed 
finns inte något lagrum som stöd för hur dessa medel ska villkoras. Villkoren 
styrs istället av Riktlinjer för föreningsstöd som är framtagna av såväl 
kommunstyrelsen som kulturnämnden. Handläggning och beslut av 
föreningsstöd inom kulturnämnden tas av kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen på delegation alternativt som förslag till beslut av 
arbetsutskottet eller kulturnämnden. Beslut om stöd inom ramen för 
förvaltningens delegation redovisas varje månad till nämnden.
Det finns flera kontrollfunktioner för att undvika felaktiga utbetalningar. 
Förutom fullständiga årsmöteshandlingar sker stickprovskontroller av 
verksamhetens omfattning och lämnade uppgifters riktighet, dialogmöten
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och kontinuerlig kontakt. Framkommer det att föreningen bedrivs på ett sätt 
som strider mot de demokratiska principerna, såsom att medlemsmöten eller 
verksamhet inte genomförs som beskrivet samt brister i hantering av erhållna 
medel och/eller utebliven redovisning av detsamma, blir följden att 
föreningen inte kan söka medel fortsättningsvis. När det gäller föreningars 
eventuella samröre med kriminella nätverk hänvisar nämnden till de analyser 
och bedömningar som görs tillsammans med stadens säkerhetsenhet. Vidare 
hänvisar också kulturnämnden till av regeringen framtagna demokrativillkor, 
där nu ytterligare tillägg ska arbetas fram utifrån personuppgifter och 
sekretess samt stödfunktion för fördjupade granskningar.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Föreningsstödet är uppbyggt på fyra delar:
- Medlemsstöd 7-20 år. Medlemsstödet stäms av mot föregående år och 
beskrivning av året, skulle det vara stora skillnader begärs komplettering 
som stärker ansökans antal.
- Aktivitetsstöd - stäms av mot RF:S LOK stöd
- Lokalstöd
- Bedömningsstöd. Detta bygger på beskrivning av hur föreningen arbetar 
mot de fem områden som Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
beslutat.
Utöver föreningsstödet kan föreningar få arrangemang- och projektstöd, 
vilket är uppbyggt på beskrivning av planerat projekt och en budget som 
visar intäkter och utgifter. Beviljat stöd utgör aldrig 100 procent av 
kostnaderna utan kräver även egen insats från föreningen.
Varje år under hösten granskas tio slumpmässigt utvalda föreningar för att 
säkerställa att föreningen kunnat genomföra planerat arbete som de fått 
ekonomiskt bidrag för. För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i 
Västerås Stad krävs det att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) 
vilket blir en ytterligare kontrollfunktion. Förvaltningen har även en 
kontinuerlig dialog med bidragstagare.
Individ- och familj eförvaltningen
De verksamheter inom individ- och familj enämnden som arbetar med 
ärenden som berör barn, unga och familj får vid anställning lämna utdrag 
från belastningsregistret. Detsamma gäller för de hem för vård eller boende 
(HVB) och/eller stödboende som nämnden kontrakterar. De får dessutom 
lämna utdrag från misstankeregistret. Den personal som arbetar inom 
Socialkontor Ekonomi får återkommande information om vikten av 
noggrannhet och kontroll av utbetalningar. Det förs även återkommande 
diskussioner kring risken för bidragsfusk och det sker månatliga kontroller 
av klienters inkomster och bankkontoutdrag.
Socialkontor Ekonomi har två personer som arbetar 50 % var (totalt en 
årsarbetare) med extra kontroller av ansökningar och utbetalningar för att
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upptäcka eventuella försök till felaktiga ansökningar och utbetalningar. 
Kontoret arbetar nära klienten och gör också återkommande hembesök för 
att upptäcka eventuella felaktiga biståndsansökningar. År 2020 gjordes 
återkrav på drygt 2,2 miljoner kronor som en följd av felaktiga utbetalningar. 
Socialkontor Ekonomi samverkar även med andra myndigheter för att 
upptäcka välfärdsbrott.
Gällande förslagen i motionen från (M) ser nämnden positivt på att samtliga 
anställda får en stadsgemensam information. Utifrån det kan sedan varje 
förvaltning vid behov utveckla verksamhetsnära information för att förhindra 
välfärdsbrott. Gällande motionens andra att-sats anser nämnden att Individ- 
och familj eförvaltningens verksamheter har implementerade rutiner och 
arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra välfärdsbrott i 
verksamheterna. Dessa följs upp och revideras vid behov vilket gör att 
förvaltningen inte ser något behov av ytterligare nämndåtgärder.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har flera aktiva åtgärder för att 
förhindra välfärdsbrott inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Bland annat har Enheten för 
kontroll och granskning (EKG) skapats samt att enheten för Beställning, 
upphandling och avtal (BUA) har avtalsuppföljning. Något specifikt 
informationsmaterial kring välfärdsbrott finns inte inom förvaltningen men 
personalen har tagit del av den stadsgemensamma information som finns 
gällande korruption och mutor på Insidan. Hantering av välfärdsbrott ingår i 
tjänsten för många tjänstepersoner som ansvarar för utbetalningar och 
information kring detta ges inom uppdraget.
EKG har inlett ett samarbete med Polisen och Försäkringskassan. De har 
även träffat Skatteverket för att inleda en samverkan gällande det metodstöd 
för att motverka välfärdsbrott som Skatteverket tar fram. EKG håller även på 
att ta fram egen vägledning i form av rutiner kring hur de själva ska jobba 
och agera vid misstanke om brott eller felaktighet.
Sammantaget ser nämnden att en stadsgemensam information till samtliga 
anställda i staden enligt yrkande 1 som positivt. Varje nämnd kan utifrån den 
stadsgemensamma informationen sedan utveckla mer verksamhetsnära 
information för att förhindra välfärdsbrott vid behov. Gällande yrkande 2 så 
har VoF implementerade arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra 
välfärdsbrott i verksamheten. Exempel är bland annat EKG:s riktade uppdrag 
gällande välfärdsbrott samt BUA:s avtalsuppföljningar. Även den nya E- 
tjänsten för personlig assistans motverkar felaktigheter. Redan existerande 
åtgärder och uppföljningar följs i den utsträckning resurser finns.
Stadsledningskontoret föreslår att motionens bifalls mot bakgrund av 
nämndernas yttranden samt att frågan om välfärdsbrott bedöms som viktig 
att se över på en samlad stadsövergripande nivå.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att 
samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare.
2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Lundberg (L) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
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§ 303 Dnr KS 2020/01252-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (SD) om att avgiftsbelägga 
tolktjänster

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Emil 
Thessén (-), Amanda Grönlund (KD) och Samuel Stengård (KD) lämnar 
följande särskilda yttrande:
"På det sätt som motionen är skriven går det inte att bifalla den. Däremot 
delar vi motionärens intention om en mer effektiv integration och språkliga 
kunskaper hos invandrade svenskar. Skattemedel behöver alltid användas på 
ett förnuftigt och effektivt sätt. För att förhindra onödiga kostnader inom 
området har Moderaterna och Kristdemokraterna därför lämnat in ett 
nämndinitiativ som innebär att staden ska utforma en handledning till stöd 
för tjänstemän som kommer i kontakt med enskilda som kan vara i behov av 
extern tolkning."

Särskilt yttrande
Erik Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande:
”Att Västerås stad behöver öka incitamenten för invandrare att lära sig 
svenska bör det inte råda någon tvivel om. Att kunna ta ut en avgift för att 
tillhandahålla tolk blir ett ekonomiskt incitament. Enligt författningar är det 
inte tillåtet att ta ut någon avgift för tolk vid myndighetsutövning, men att 
bifalla motionen och genomföra en utredning av hur tolkning används 
utanför myndighetsutövningen är relevant att få kunskap om.”

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har inkommit med en motion där det föreslås att uppdra 
åt berörda nämnder att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster för 
personer som vistats i Sverige mer än två år. Vidare föreslås att efter 
genomförd utredning, ska berörda nämnder ges i uppdrag att införa avgifter 
för tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som behöver tolk på 
grund av funktionsnedsättning.
Västerås stad är i vissa fall skyldiga att använda sig av tolktjänster. För att 
kunna ta ut en avgift för en nyttighet som kommunen är skyldig att 
tillhandahålla krävs författningsstöd. Ett sådant stöd saknas för uttagande av 
tolkavgifter. Bedömningen är därför att förslaget inte är genomförbart enligt
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lag. Stadsledningskontoret föreslår att avslå motionen då lagstöd för att ta ut 
avgifter saknas.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Emil Thessén (-), Anna Lundberg (L) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur
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§304 Dnr KS 2021/00138-3.2.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att Västerås behöver fler 
boendealternativ - satsa på gemenskapsboenden

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot att motionen inte bifalls i sin 
helhet.
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Emil Thessén (-) och Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot att punkt 1 
och 2 i motionen inte bifalls.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i motionen med rubriken "Västerås behöver fler 
boendealternativ - satsa på gemenskapsboenden" föreslagit att 
kommunfullmäktig beslutar:
- att ge berörda nämnder i uppdrag att undersöka kommunalt ägd mark där 
det skulle vara möjligt att bygga gemenskapshus och utreda 
förutsättningarna och efterfrågan av olika typer av gemenskapsboenden i 
Västerås,
- att ge Mimer i uppdrag att utreda möjligheten att bygga gemenskapshus i 
Västerås,
- att ge Mimer i uppdrag att tillskapa ett gemenskapsboende för västeråsare i 
andra halvan av livet, samt -
- att ge Mimer i uppdrag att tillskapa ett blandat gemenskapsboende för alla 
åldrar och familj ekonstellationer.
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 94 Dnr KS 2021/00138-3.2.1 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen remitterades till Fastighetsnämnden och Bostad AB Mimer, vilka 
båda inkommit med yttrande
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
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Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag att motion 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 
bifall till punkt 1 och 2 i motionen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
- Anna Maria Romlids (V) yrkande att motionen ska bifallas i sin helhet
- Stadsledningskontorets förslag som Staffan Jansson (S) yrkat bifall till, och 
som innebär att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd
- Elisabeth Unells (M) med fleras yrkande om att bifalla punkt 1 och 2 i 
motionen.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först 
får ta ställning till punkt 1 och 2 i motionen och där ställs 
stadsledningskontorets förslag mot Elisabeth Unells (M) med fleras yrkande 
om bifall. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till punkt 3 och 4 i 
motionen och där ställs stadsledningskontorets förslag mot Anna Maria 
Romlids (V) yrkande om bifall. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt stadsledningskontorets förslag för 
samtliga fyra punkter i motionen.
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§305 Dnr KS 2020/01726-3.13.2

Beslut - Svar på motion från (M) om upprustning av bryggor på 
öarna i Västerås skärgård

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

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

Ärendebeskrivning
Terese Pransjö (M) har 2020-11-05 lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige med rubriken "Motion angående upprustning av 
bryggorna på öarna i Västerås skärgård". Motionären lyfter att Västerås 
kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till vattnet med sitt läge. 
Motionären lyfter vidare att en del äger själva båtar och har därmed egna 
båtplatser men inte alla. Då finns det kollektiv båttrafik som trafikerar flera 
av de större öarna i Mälaren kring Västerås. Många av angöringsbryggoma 
för turbåtarna på öarna är i dåligt skick och är i behov av upprustning. 
Förutom att det är en service till resenärerna på turbåtarna, är det även en 
säkerhetsfråga. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- Att det görs en översyn av Västerås stads båtbryggor som finns på öar.
- Att utreda förutsättningarna för att utföra den upprustning som krävs för att 
hålla våra gemensamma slcärgårdsbryggor både säkra och representativa.
Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, med önskan om svar senast 26 februari 2021.
Tekniska nämnden beslutade 18 februari 2021 att godkänna och överlämna 
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen med tillägget att information 
om kommunala bryggor ska kompletteras med vilken standard de håller och 
hur ofta de underhålls.
Direktören för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen svarade 4 maj 2021, 
till kommunstyrelsens myndighetsbrevlåda, att nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande inte avser att svara på motionen då bryggorna som avses i 
motionen inte ligger under nämndens ansvarsområde.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
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Motionen avslås.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Emil Thessén (-), Anna Hård af Segerstad (M) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall til motionen.
Anna Thunell (MP) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras yrkande om att motionen ska bifallas och dels Anna Thunells 
(MP) med fleras yrkande att motionen ska avslås. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Anna Thunells (MP) med fleras 
yrkande att motionen ska avslås.

37 (49)
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§ 306 Dnr KS 2021/00876-1.5.2

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) angående 
VAFAB Miljö

Beslut
1. Nämndinitiativets första punkt bifalls med ändringen att det ska stå 
returpapper istället för förpackningar.
2. Nämndinitiativets andra punkt bifalls.
Deltar ej i beslutet
Staffan Jansson (S), Jonas Cronert (S), Carin Lidman (S) och Anna Thunell 
(MP) anmäler att de inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande
Staffan Jansson (S), Carin Lidman (S), Jonas Cronert (S), Solveig Nilsson 
(S), Maria Kesselring (S) och Anna Thunell (MP) lämnar följande särskilda 
yttrande:
"För att klara en fortsatt insamling av returpapper har regeringen beslutat att 
kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen. Om inte så hade skett, 
hade returpappret riskerat att gå till förbränning istället för återvinning vilket 
skulle varit ett stort resursslöseri. En levande tidningsbransch är en av 
demokratins och det fria ordets viktigaste grundpelare. Med tanke på att 
branschen idag har det mycket ansträngt hade en pålaga om att ta hela 
kostnaden för insamlingen av returpappret kunnat få svåra konsekvenser för 
branschen.
Det är dock olyckligt att regeringens beslut innebär att man frångår principen 
att förorenaren ska betala och nu drabbar kostnaden istället 
kommuninvånarna. Incitamentet för att hålla nere resursförbrukningen 
försvinner, i en tid där det blir allt viktigare att just hushålla med resurserna. 
Beslutet är dock fattat sedan snart ett år tillbaka, trots SKR:s och Avfall 
Sveriges invändningar och VAFAB är tvungna att hantera situationen.
Att i detta läge komma till medlemsrådet med en bestämd uppfattning om 
hur stor höjningen av avfallstaxan bör vara tycker vi är fel, innan vi vet 
konsekvenserna av en sådan inställning. Givetvis bör höjningen vara så liten 
som möjligt, men inte så att den äventyrar en hållbar insamling och sortering 
av avfall som syftar till att öka återanvändning, återvinning och minska 
mängderna som går till förbränning och allra minst till deponi."

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna har i ett nämndinitiativ med rubriken 
Nämndinitiativ från (M) och (KD) angående VafabMiljö föreslagit att:
Skriva en skrivelse till regeringen om det felaktiga i beslutet att överföra 
ansvaret för förpackningar på hushållen.
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Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att på Medlemsrådet för 
VafabMiljö agera för att minst halvera den föreslagna höjningen av 
grundavgiften.
Nämndinitiativet har den 12 maj 2021 anmälts till kommunstyrelsen för 
beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att nämndinitiativet bifalls med ändringen att 
det gäller returpapper och inte förpackningar i första punkten.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
1. Nämndinitiativets första punkt bifalls med ändringen att det ska stå 
returpapper istället för förpackningar.
2. Nämndinitiativets andra punkt bifalls.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Elisabeth Unell (M) och Jacob Axelson (L) yrkar 
bifall till stadsledningskontorets förslag att nämndinitiativet ska bifallas.
Anna Maria Romlid (V) yrkar att nämndinitiativet ska avslås.

Proposition
Ordföranden finner att det firms två förslag till beslut: Vicki Skure Erikssons 
(C) med fleras yrkande att nämndinitiativet ska bifallas och Anna Maria 
Romlids (V) yrkande att nämndinitiativet ska avslås. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla nämndinitiativet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§307 Dnr KS 2021/00875-1.3.4

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) om strategiskt 
arbete mot hedersrelaterat våld

Beslut
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Emil Thessén (-) och Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet 
och lämnar följande skriftliga reservation:
"I yttrandet till initiativet står det att det faller inom ramen för arbetet med 
jämställdhet och våldsprevention. Ska det strategiska arbetet mot 
hedersrelaterat våld vara tydligt prioriterat räcker det inte med att det faller 
inom ramen utan behöver vara ett tydligt strategiskt uppdrag. Det krävs att 
det också tydligt utses en ansvarig för detta arbete."

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna har i ett nämndinitiativ med rubriken 
Nämndinitiativ från (M) och (KD) om strategiskt arbete mot hedersrelaterat 
våld föreslagit att utse en ansvarig för det strategiska arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.
Nämndinitiativet har den 12 maj 2021, § 203 anmälts till kommunstyrelsen 
för beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att nämndinitiativet inte föranleder någon 
ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det idag finns en tillsatt tjänst som 
strateg på stadsledningskontoret att arbeta med jämställdhet och 
våldsprevention.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Marcus Jacobson (M), Amanda Grönlund (KD) och 
Emil Thessén (-) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Anna Lundberg (L) och Vicki Slcure Eriksson (C) yrkar bifall till 
stadsledningslcontorets förslag, det vill säga att nämndinitiativet inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras yrkande om att nämndinitiativet ska bifallas och dels Anna
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Lundbergs (L) med fleras yrkande att nämndinitiativet inte ska föranleda 
någon ytterligare åtgärd. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär 
att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Anna Lundbergs (L) med fleras 
yrkande, det vill säga att nämndinitiativet inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd.

Justerandes sienatur Utdrassbestyrkande
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§308 Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut fattade under perioden som gått sedan föregående 
sammanträde redovisas för kommunstyrelsen.

§309 Dnr KS 1810731-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§310 Dnr KS 2015/01092-211

Beslut - Slutrapport för uppdrag - Projekt Målbild Innerstaden 

Beslut
1. Slutrapport för projekt Målbild innerstaden kompletteras med följande 
utmaningar:
"Västerås innerstad ska vara en trygg plats alla tider på dygnet.
Västerås innerstad ska ha ett brett kulturutbud, både permanenta och 
tillfälliga aktiviteter/evenemang."
2. Slutrapporten godkänns som underlag för fortsatt utveckling och planering 
av innerstaden och därmed avslutas uppdraget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 30 september 2015 att ge stadsledningskontoret 
i uppdrag att ta fram en "Målbild för innerstaden" i enlighet med den 
uppdragsbeskrivning som presenterades för kommunstyrelsen.
Målbildsarbetet startade med dialogprojektet Tyck om din innerstad där 
tusentals västeråsare var med och berättade vad de önskade sig av sin 
innerstad år 2050. Därefter har en målbild för innerstaden sammanställts som 
väger samman Västeråsarnas önskningar om framtiden med inriktningar från 
kommunala styrdokument, framförallt vision 2026, samt Västerås 
översiktsplan 2026. Citysamverkan har varit en nära samarbetspart i 
dialogprojektet samt i framtagandet av målbilden.
Målbilden ska användas som underlag för stadens förvaltningar i olika 
innerstadsprojekt men kan även användas av andra aktörer. Material från 
dialogen med Västeråsarna har under processens gång varit ett stöd i 
utvecklingsprogram för Lögarängen samt vid gestaltning av Stora torget och 
Bondtorget.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Slutrapport för projekt Målbild innerstaden godlcänns som underlag för 
fortsatt utveckling och planering av innerstaden och därmed avslutas 
uppdraget.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till 
beslut.
Elisabeth Unell (M) yrkar att målbilden kompletteras med följande 
utmaningar:
"Västerås innerstad ska vara en trygg plats alla tider på dygnet.

Justerandes sienatur Utdragsbestyrkande
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Västerås innerstad ska ha ett brett kulturutbud, både permanenta och 
tillfälliga aktiviteter/evenemang."
Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och 
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om att stabsarbetet med anledning 
av Covid 19 nu avslutats och går in i linjeorganisationen.
Vidare informerar stadsdirektören om att kommunstyrelsen fått en inbjudan 
till en fördjupning kring resursfördelningsmodellen den 15 september.
Stadsdirektören presenterar också en grov planering för vilka ämnen som ska 
tas upp i olika forum under hösten.
Slutligen informerar stadsdirektören kort om den grupp som bildats på 
tjänstemannanivå tillsammans med Region Västmanland för att diskutera 
flygplatsfrågan.

§ 311 Dnr KS 2021/00079-2.8.6

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommande ärenden till kommunstyrelsen

Beslut
Ärendelistan mejlas ut.

§312 Dnr KS 1810604-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Nämndinitiativ från (S), (L), (C) och (MP) om höjning av p-normen

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Jonas Cronert (S), Jesper Brandberg (L), Monica Stolpe Nordin (C) och 
Anna Thunell (MP) anmäler nämndinitiativ om höjning av p-normen.

§313 Dnr KS 2021/01609-3.12.1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§314 Dnr KS 2021/01610-5.3.1

Nämndinitiativ från (M) och (KD) om framtagande av riktlinje för 
användandet av tolk

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Är endeb eskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) anmäler nämndinitiativ om 
framtagande av riktlinje för användandet av tolk.

Justerandes signatur
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