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Dnr KS 1810569Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering
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Dnr KS 1810725Fastställande av föredragningslista
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Dnr KS 2021/01945-1.1.1
Val av ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning efter Edgar Velasquez Sanchez (S)
Förslag till beslut:
1. Edgar Velasquez Sanchez (S) entledigas från uppdraget som ersättare i
nämnden för personer med funktionsnedsättning.
2. Tanja Karppinen (S) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Edgar Velasquez Sanchez (S) som har valts till ersättare i nämnden för
personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har
avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/01875-1.1.1
Val av ny ledamot i nämnden för personer med
funktionsnedsättning efter Erica Selander (S)
Förslag till beslut:
1. Edgar Velasquez Sanchez (S) väljs till ny ledamot i nämnden för personer
med funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda
kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Erica Selander (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i nämnden
för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/01603-1.1.1
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Fanny
Ahlborn (S)
Förslag till beslut:
1. XX väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
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Ärendebeskrivning
Fanny Ahlborn (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Skultuna
kommundelsnämnd för mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför
ske.
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Dnr KS 2021/01791-1.1.1
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Charlotta
Magnergård (L)
Förslag till beslut:
1. Birgitta Åkerberg (L) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Charlotta Magnergård (L) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i
grundskolenämnden för mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför
ske.
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Dnr KS 2021/02013-1.1.1
Val av ny ledamot till Räddningstjänsten Mälardalen efter Birgitta
Åkerberg (L)
Förslag till beslut:
1.Birgitta Åkerberg (L) entledigas från uppdraget som ledamot i
Räddningstjänsten Mälardalen.
2. Jacob Axelson (L) väljs till ny ledamot i Räddningstjänsten Mälardalen
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Birgitta Åkerberg (L) som har valts till ledamot i Räddningstjänsten
Mälardalen för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/01956-1.1.1
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Per Bodlund (L)
Förslag till beslut:
1.Per Bodlund (L) entledigas från uppdraget som ersättare i
fastighetsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
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Ärendebeskrivning
Per Bodlund (L) som har valts till ersättare i fastighetsnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2019/00158-1.1.1
Val av ny ledamot i Geddeholms AB efter Thomas Stridsman (-)
Förslag till beslut:
1. Thomas Stridsman (-) entledigas från uppdraget som ledamot i
Geddeholms AB.
2. Tobias Utterstedt (SD) väljs till ny ledamot i Geddeholms AB till och med
den 31 december 2022.
Ärendebeskrivning
Thomas Stridsman (-) som har valts till ledamot i Geddeholms AB för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2021/01403-1.2.1
Val till Mälarenergi vatten AB
Förslag till beslut:
1. Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB och Karin Thorzén
Vetterskog, bolagsjurist Mälarenergi AB, utses till ledamöter i Mälarenergi
Vatten AB från och med kommunfullmäktiges beslut till och med 2023 års
årsstämma.
2. Mikael Fändrik, affärsstödschef Mälarenergi AB och Jeanette Ellinge,
ekonomichef Mälarenergi AB, utses till suppleanter i Mälarenergi Vatten AB
från och med kommunfullmäktiges beslut till och med 2023 års årsstämma.
3. Elisabeth Löf (S) utses till lekmannarevisor och Fredrik Domert (L) till
ersättare för lekmannarevisorn i Mälarenergi Vatten AB fram till slutet av
den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober att
Mälarenergi AB skulle tillåtas bilda ett gemensamt VA-bolag med
Hallstahammars och Surahammars kommuner. Syftet med bolaget är att
långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VAanläggningar genom att svara för planering, drift, underhåll, förnyelse och
förbättring av desamma. Avsikten med att bilda ett gemensamt bolag är att
verksamheten ges bättre förutsättningar att arbeta med att förbättra och
säkerställa leveranser på lång sikt. Ägarandelarna i bolaget fördelas enligt
följande: Mälarenergi AB 85 %, Hallstahammars kommun 9 % och
Surahammars kommunalteknik AB 6 %.
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Styrelsen i bolaget ska bestå av fyra ledamöter och fyra suppleanter. Enligt
bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Västerås utse två ledamöter och
två suppleanter utifrån nominering av Mälarenergi AB. Mälarenergi AB
beslutade den 21 oktober att nominera följande personer till det
gemensamma VA-bolagets styrelse:
- Ledamöter: Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB och Karin
Thorzén Vetterskog, bolagsjurist Mälarenergi AB.
- Suppleanter: Mikael Fändrik, affärsstödschef Mälarenergi AB och Jeanette
Ellinge, ekonomichef Mälarenergi AB.
Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Västerås även utse en
lekmannarevisor och en ersättare. Västerås stads revisorer har nominerat
Elisabeth Löf (S) som lekmannarevisor och Fredrik Domert (L) som
ersättare.
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Dnr KS 2021/00077-1.4.2
Beslut - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2021 för Västerås
stad
Förslag till beslut:
1. Delårsrapport per den 31 augusti 2021 godkänns.
2. Ett underskott i individ- och familjenämnden på maximalt 30 miljoner
kronor godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 per 31 augusti för staden och koncernen överlämnas från
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.
Årets prognos för Västerås stads koncern visar ett positivt resultat om 1 303
mnkr, vilket är 672 mnkr bättre än budget. Prognosen är historiskt hög,
driven framförallt av engångsintäkter men också betydligt högre
skatteintäkter än budgeterat.
Prognosen för Västerås stads koncerns investeringar för året uppgår till
nästan 3,3 mdkr vilket också ger en ökning av låneskulden till ca 1 mdkr,
vilket motsvarar 77 tkr per invånare.
Årets prognos för staden visar ett överskott på 644 mnkr att jämföra med
budgeterat överskott på 72 mnkr. Prognosen innebär ett resultat på 268 mnkr
eller 2,9 % av skatter och generella bidrag, exklusive reavinster och
exploateringsöverskott, mot budgeterade 0,8 %. I prognosen ingår en ökning
av skatter, utjämning och generella statsbidrag med 228 mnkr. Prognosen för
balanskravsresultatet är 410 mnkr.
Underskott prognostiseras huvudsakligen inom tre nämnder; individ- och
familjenämnden (-32 mnkr), tekniska nämnden (-26 mnkr), nämnden för
idrott fritid och förebyggande (-8 mnkr). Underskottet i tekniska nämnden
och nämnden för idrott, fritid och förebyggande är till största del beroende
av Coronapandemin.
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De finansiella målen för Västerås stads koncern och Västerås stad bedöms
uppnås 2021. Kommunstyrelsen bedömer dock att individ- och
familjenämnden inte kommer i balans under året.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Delårsrapport per den 31 augusti 2021 godkänns.
2. Ett underskott i individ- och familjenämnden på maximalt 30 miljoner
kronor godkänns.
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Dnr KS 2021/00840-1.3.2
Beslut - Revidering av jämställdhetspolicy
Förslag till beslut:
1. Policy för jämställdhet daterad 28 juni 2021 antas att gälla från att den
antas av kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
planera och konkretisera arbetet med jämställdhet.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp handlingsplanen för
jämställdhet genom ett årligt jämställdhetsbokslut.
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 hållbarhetsdimensionerna; 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 det inte
efterlevs idag har vidare jämställdhetspolicyn i denna revidering förtydligats
genom att specificera ansvar och roller för varje förvaltning och kommunalt
bolag i Västerås stad.
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
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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.
Revideringen av jämställdhetspolicyn har gjorts med inspel av
stadsledningskontorets hållbarhetsenhet, processutvecklingsgruppen för
jämställhet och processutvecklingsgruppen för våldsprevention.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Policy för jämställdhet daterad 28 juni 2021 antas att gälla från att den
antas av kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
planera och konkretisera arbetet med jämställdhet.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp handlingsplanen för
jämställdhet genom ett årligt jämställdhetsbokslut.
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Dnr KS 2021/01609-3.12.1
Beslut - Höjning av parkeringsnorm och uppdrag med anledning
av svar på nämndinitiativ från (S), (L), (C) och (MP) om höjning
av parkeringsnormen
Förslag till beslut:
1. Parkeringsnormen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten, Kopparlunden och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunfullmäktige senast 31 mars 2022.
Ärendebeskrivning
Ett nämndinitiativ angående höjning av parkeringsnormen, daterat 2021-0908, har inkommit från Jonas Cronert (S), Jesper Brandberg (L), Monica
Stolpe-Nordin (C) och Anna Thunell (MP). Initiativet pekar på att det i
majoritetens 140-punktprogram finns en punkt om att höja parkeringsnormen
i kommunen och att majoriteten därför föreslår:
att p-normen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig lägenhet
exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten, Kopparlunden
och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.
att tekniska nämnden och byggnadsnämnden får i gemensamt uppdrag att
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk.
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Ambitionen med uppdraget ska vara att skapa en mer attraktiv och enkel
lösning för såväl byggherrar som för stadens organisation och kommuninvånarna. Det ska främja utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och tillgängligt Västerås samt ökad mobilitet. Uppdraget och förslag på åtgärder
skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 januari 2022.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 oktober
2021 och beslutade då att bifalla nämndinitiativet och lämna följande förslag
till kommunfullmäktige:
1. Parkeringsnormen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per
genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten, Kopparlunden och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunfullmäktige senast 31 mars 2022.
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Dnr KS 2020/00967-1.6.1
Beslut - Svar på revisionsrapport 2020:5 - Granskning av
efterlevnad av GDPR, dataskyddsförordningen - Västerås stad
Förslag till beslut:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en
granskning av stadens hantering av personuppgifter och efterlevnad av
GDPR. Granskningens syfte har varit att kunna bedöma staden övergripande
status avseende dataskyddsarbetet. Därför har stadens Dataskyddsombud
samt representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen intervjuats,
och respektive förvaltnings och dataskyddsombudens dokumentation har
granskats.
EY:s bedömning är att stadens generella mognadsgrad avseende
dataskyddsarbetet är något högre jämfört med andra kommuner. Dock anser
man att arbetet främst kopplat till kontroll och utbildning behöver förstärkas.
Stadsledningskontoret tar till sig revisionens slutsatser och
rekommendationer i det fortsatta arbetet och bedömer att dataskyddsarbetet i
Västerås stad utvecklas på ett betryggande sätt.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
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2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2020/00968-1.6.1
Beslut - Svar på revisionsrapport 2020:6 - Granskning av
efterlevnad av GDPR, dataskyddsförordningen - Västerås
Stadshus AB
Förslag till beslut:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en
granskning av Västerås Stadshus AB med dotterbolag avseende deras
hantering av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen
(GDPR). Granskningens syfte har varit att ge en övergripande förståelse för
huruvida stadens bolag bedriver ett ändamålsenligt arbete med
dataskyddsförordningen och hur väl man uppfyller de åtgärder som
förordningen stipulerar.
EY anser att de flesta bolag behöver förbättra processerna för granskning,
utbildning och riskhantering. Man anser även att arbetet skulle gynnas av
mer samordning mellan bolagen och stöd och styrning från staden.
Yttranden över granskningsrapporten är inhämtade från de berörda bolagen
och synpunkter har även inhämtats från stadens Dataskyddsombud. Det
samlade intrycket av bolagens remissvar är att man instämmer i
granskningsrapportens slutsatser och även vill se en högre grad av
samordning och stöd från stadens sida.
Dataskyddsombudens beskriver hur samverkan avseende dataskyddsfrågor
har pågått sedan våren 2020, där dataskyddsombuden ger bolagen samma
tillgång till skrivet material, utbildningar och liknande, som stadens
förvaltningar. Dessutom håller dataskyddsombuden i ett
koncernövergripande nätverk dit alla bolag blivit inbjudna.
Dataskyddsombuden lyfter dock ett antal aspekter och risker, främst
avseende ansvarsfrågan och förutsättningar för ett ökat koncernsamarbete,
som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet.
Stadsledningskontoret noterar att många av de rekommendationer som ges i
granskningsrapporten redan är på plats. I övrigt vill Stadsledningskontoret
understryka vikten av att respektive bolag tar ett eget ansvar för
efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Det är inte ett ansvar som faller
på staden (ägaren) utan ytterst är det respektive bolagsstyrelses ansvar.
Däremot finns det många potentiella vinster i att samarbeta, och den
inställningen är tydlig både från bolagens och dataskyddsombudens sida.
Därför föreslås att en utredning genomförs för att vidare utreda
förutsättningar för ett sådant fördjupat samarbete/samorganisation.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2020/01726-3.13.2
Beslut - Svar på motion från (M) om upprustning av bryggor på
öarna i Västerås skärgård
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
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 angöringsbryggorna
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 skärgårdsbryggor 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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Dnr KS 2020/01724-2.7.3
Beslut - Svar på motion från (M) om att stoppa gängen
Förslag till beslut:
1. Motionens första, andra och fjärde och åttonde att-sats bifalls
2. Motionens tredje, femte, sjätte och sjunde att-sats föranleder ingen
ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken "Motion från (M) om att
stoppa gängen" föreslagit att stoppa gängen. Brottsligheten har tagit ett grepp
om vissa av våra yngre i Västerås. Detta märks bland annat i individ- och
familjenämnden som behöver omhänderta alltför många unga personer.
Denna utveckling går att stoppa om Västerås stad tar ett samlat tag för att
försvara och förhindra för de gängkriminella. Vi måste stoppa tillflödet av
nya gängmedlemmar, försvåra för gäng och göra det lättare att hoppa av
gängen.
Kommunfullmäktige har 2020-11-05 § 366 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, nämnden för
idrott, fritid och förebyggande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
och grundskolenämnden och de har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter.
- Västerås stad (KIFF och IFF) har nyligen fått besked om projektmedel på
ca 2,5 miljoner från Centrum mot våldsbejakande extremism och
Brottsförebygganderådet för projektet "Uppsökande verksamhet för att
motverka våldsbejakande extremism. och gängkriminalitet - ett
samverkansprojekt". Maj 2021 påbörjades arbetet med de personer som IFN
rekryterade till projektet.
Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av barn och unga, upp till
18 år, till våldsbejakande extremism och gängkriminalitet. Fältande
socialsekreterare, fritidsgårdar, familjecentrum, fritidsklubbar kommer vara
navet i arbetet. I och med projektet kan nu mer uppsökande verksamhet
kopplas på för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzonen.
- Pågående arbete finns där fältande socialsekreterare (individ- och
familjenämnden) och fritid- och förebyggande (nämnden för idrott, fritid och
förebyggande) har gemensamma föräldramöten i målgruppen. I projektet
Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism och
gängkriminalitet är ett mål att öka familjers nätverk och sociala sammanhang
för att skapa tillit till samhället. Planerade aktiviteter är bland annat
information på föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera minst 20
familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar.
- För att individ- och familjenämnden skulle kunna yttra sig i frågan har
tjänstepersoner från förvaltningen varit i kontakt med polismyndigheten och
ställt frågan om kommunens möjligheter att genomföra kartläggning enligt
ovanstående att-sats. Polismyndigheten, Cecilia Redell
lokalpolisområdeschef, inkom med
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följande svar; "Det ligger inom polisens uppdrag att kartlägga Västerås
kriminella nätverk, brottslighet och tillvägagångssätt. Detta görs
kontinuerligt och det är i samverkan, främst med kommunpolisen som dessa
uppgifter kommer till polisens kännedom. Det pågår nu ett omfattande arbete
inom polisen för att ha en så omfattande och detaljerad lägesbild som möjligt
avseende dessa frågor och avsikten är att åtgärder kopplade till den ska ske i
samverkan med bland annat kommunen."
- Det finns idag redan pågående offentliga insatser som syftar till att
bekämpa bland annat kriminalitet. Alla insatser verkar inte direkt mot
kriminalitet eller brottslighet, men bidrar genom förebyggande åtgärder för
att brottslighet ska minska och/eller ge människor andra förutsättningar för
ett bättre liv. Utöver kommande projekt "Uppsökandeverksamhet för att
motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett
samverkansprojekt" syftar nedanstående insatser till att motverka
kriminalitet; Effektiv samordning för trygghet (EST), Tidiga samordnande
insatser (TSI), Sociala insatsgrupper (SIG), Chance 2 Change och Skola
först.
- I projektet "Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande
extremism och gängkriminalitet - ett samverkansprojekt" ingår att arbeta
med kunskapshöjande insatser kring gängkriminalitet och våldbejakande
extremism för personal inom socialtjänst, skola och fritidsverksamheter.
Detta kommer att ske i samverkan med Center mot våldsbejakande
extremism (CVE).
- Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) har tydliga riktlinjer och
kontrollsystem av föreningsstödet som är beslutade av kommunstyrelsen.
För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i Västerås Stad krävs det
dessutom att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF).
Utgångspunkten för föreningsstöd är regeringsformens krav på allas likhet
inför lagen, saklighet och opartiskhet. Det sker en kontinuerlig kontakt med
föreningarna. Även när det gäller lokaluthyrning är utgångspunkten
regeringsformens krav på allas likhet inför lagen. Detta gäller det både
föreningsliv och privatpersoner. Vid uthyrning till privatpersoner går det inte
att utreda vid varje enskild bokning av privatperson om denne tillhör
kriminella nätverk. Förvaltningen samverkar med stadens säkerhetsenhet och
polismyndighet vid misstankar om oegentligheter och kriminell verksamhet i
stadens lokaler.
- För att kunna bedriva en kvalificerad avhopparverksamhet krävs ett bra och
nära samarbete mellan Västerås stads socialtjänst, polisens grova
brottsavdelning samt övriga förvaltningar som kommer i kontakt med
målgruppen inom Västerås stad. I dagsläget saknas ett samverkansavtal
mellan Västerås och polisen kring dessa ärenden men det är under
framtagande.
Västerås stad har flera insatser som redan idag samverkar och arbetar med
avhoppare från kriminella nätverk samt att Individ och familjenämnden har
tagit fram en handlingsplan för avhoppare. Enheten för vuxna med missbruk,
bostadssociala enheten, enheten för våldsutsatta och enheten öppenvård
missbruk är exempel på enheter som idag arbetar med avhoppare inom
individ och familjeförvaltningen. För att enheterna ska kunna bedriva
verksamhet för denna målgrupp krävs ett nära samarbete med polisen i varje
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enskilt ärende. Det är polisens uppgift att göra risk- och hotbedömningar och
bidra med information till socialtjänsten att avhopparen avhåller sig från att
begå nya kriminella handlingar eller återfaller i missbruk.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen gällande punkt 1, 2, 4 och 8
bifalls och att övriga punkter inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot
bakgrund av att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i
mångt och mycket är ett långsiktigt arbete. Flera av de aktiviteter som finns
inom ramen för kommande handlingsplan gällande trygghetsskapande och
brottsförebyggande, samt de aktiviteter som beskrivs i svaren från
nämnderna möter upp motionens intention. Det är viktigt att kontinuerligt
följa upp, utvärdera, analysera resultat och effekter av aktiviteterna. Detta för
att kunna avgöra om insatserna ger den effekt som vi vill att de ska ge och
leda emot.
Idag pågår olika aktiviteter för att uppnå denna motions intention och utifrån
det behöver vi noga följa dessa insatser för att se att de når den effekt som är
önskad. Utifrån de aktiviteter som beskrivs från nämnderna kommer
stadsledningskontoret att följa upp och analysera arbetet för att sedan
avrapportera resultat och effekter av dessa till kommunstyrelsen,
Trygghetsrådet och Värna Västerås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första, andra och fjärde och åttonde att-sats bifalls
2. Motionens tredje, femte, sjätte och sjunde att-sats föranleder ingen
ytterligare åtgärd.

18
Dnr KS 2021/00834-1.3.6
Beslut - Svar på motion från (M) angående Code of conduct i
Västerås
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Motionen är inlämnad av Elisabeth Unell (M) och Anna Nordin (M).
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på en Code of Conduct för det politiska arbetet
i Västerås. Bakgrunden är flera händelser den senaste tiden som visar på att
det finns ett behov av en levande diskussion om hur politiker bemöter
varandra. Flera akuta åtgärder behöver vidtas men det behövs också ett
långsiktigt arbete med attityder och bemötande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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Dnr KS 2020/01892-3.10.1
Beslut - Svar på motion från (V) om att förbättra trafiksäkerheten
i Skultuna
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med Skultuna
kommundelsnämnd se över respektives ansvarsområden gällande
trafiksäkerhet och trafikplanering på det kommunala vägnätet i Skultuna.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med andra intressenter, då
ansvarsområdena är fastställda, i det fall att tekniska nämnden är ansvarig,
arbeta med att identifiera objekt för ökad trafiksäkerhet för gång- och
cykeltrafikanter i Skultuna, med särskilt beaktande om barn- och
tillgänglighetsperspektiven.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V) och Vicktoria Bagi (V) har
lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken "Förbättra
trafiksäkerheten i Skultuna". Enligt motionären är Skultuna på många sätt en
mycket välfungerande och välskött del av kommunen med god kommunal
service, bra bostäder, aktiva föreningar och butiker. Motionären vill dock
lyfta att delar av trafikplaneringen har vissa brister som i sig inte är särskilt
svåra att åtgärda, men som skulle betyda mycket för tillgängligheten och
tryggheten i trafiken. En förbättrad trafiksituation för gående och cyklister
skulle förhoppningsvis också leda till att fler lämnar bilen hemma vid resor
inom tätorten. Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- Att trafiksäkerheten i Skultuna ses över utifrån fotgängares och cyklisters
perspektiv,
- Att man särskilt beaktar barn- och tillgänglighetsperspektiv, samt
- Att det görs i samråd med andra intressenter än kommunen i de fall andra
är ansvariga för sträckan.
Kommunfullmäktige beslutade 3 december 2020 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen
på remiss till Skultuna kommundelsnämnd och till tekniska nämnden med
önskan om svar senast 31 mars 2021.
Skultuna kommundelsnämnd beslutade 27 januari 2021 att godkänna och
överlämna kommundelsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutade 18 mars 2021 att godkänna och överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
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2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med Skultuna
kommundelsnämnd se över respektives ansvarsområden gällande
trafiksäkerhet och trafikplanering på det kommunala vägnätet i Skultuna.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med andra intressenter, då
ansvarsområdena är fastställda, i det fall att tekniska nämnden är ansvarig,
arbeta med att identifiera objekt för ökad trafiksäkerhet för gång- och
cykeltrafikanter i Skultuna, med särskilt beaktande om barn- och
tillgänglighetsperspektiven.

20
Dnr KS 2021/00139-1.3.7
Beslut - Svar på motion från (V) om att låta barnen ta plats i det
offentliga rummet
Förslag till beslut:
1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Shiar Mala Said och
Gabriella Howlden (samtliga från V) har i en motion med rubriken Motion
från (V) om att låta barnen ta plats i det offentliga rummet föreslagit att
berörda nämnder får i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat projekt som
Stockholms framtidsgator, där barn och unga får vara delaktiga i att utforma
hur gatan utanför deras skola skulle kunna se ut; projektet utvärderas och
mynnar ut i ett förslag med konkreta principer för att göra barn och unga mer
delaktiga i utformningen av samhällsplaneringen.
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 97 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med remissvar.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter. Gällande första att-satsen om att genomföra ett projekt
likt Stockholms framtidsgator:
• En snabb analys av förutsättningarna i Västerås för att genomföra ett
liknande projekt som i Stockholm visar att Västerås inte har liknande
placering av skolor och lokalförutsättningar som i Stockholm. I Västerås
ligger skolorna ofta vid en större gata där aspekter som genomfartstrafik,
tillgänglighet för varuleveranser och sophämtning till skolan måste
säkerställas. I Stockholm ligger skolorna i en innerstadsstruktur med ett
finmaskigt gatunät som möjliggör många alternativa vägar runt kvarteren.
För att genomföra ett liknande projekt i Västerås krävs därför en djupare
analys av ifall det finns skolor som kan vara lämpliga för ett projekt.
• Byggnadsnämnden ser att ansvaret för genomförandet av ett likande
projekt mest ligger på tekniska nämnden men att det kan finnas anledning att
vara involverad i ett projekt om det beslutas om att ett sådant ska
genomföras.
• Ett projekt liknande det som föreslås i motionen är kostnadsdrivande såväl
vid planering och anläggning som vid drift av anläggningen. Ett
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genomförande är en ambitionsökning av teknik och fastighetsförvaltningens
verksamhet och skulle kräva justering av tekniska nämndens rambudget.
Gällande andra att-satsen om att låta projektet mynna ut i konkreta principer
för att göra barn och unga mer delaktiga i utformningen av
samhällsplaneringen:
• Ett förvaltningsövergripande arbete pågår inom Västerås stad för att
implementera barnkonventionen. I denna process pågår under 2021 ett arbete
där samtliga förvaltningar väljer ut ett par pilotprojekt med prövningar av
barnets bästa i verksamheten, där dialog med barn och unga är en viktig
ingrediens. Stadsbyggnadsförvaltningen har valt detaljplan för Norra
Vallbyskolan som pilotprojekt. Där kommer de att jobba
förvaltningsövergripande med barnrättsperspektivet bland annat genom en
tidig dialog med barn och unga. Utifrån pilotprojekten kommer sedan
samtliga förvaltningar att ta fram arbetssätt och rutiner för hur
barnrättsperspektivet ska implementeras i förvaltningarnas verksamhet.
• Inom ramen för det strategiska utvecklingsområdet kraftsamling Skola först
har teknik och fastighetsförvaltningen arbetat med utemiljön kring
Vetterstorpsskolan och Piltorpsskolan. Eleverna har på olika sätt fått tänka
till om utemiljön och Piltorpsskolan gjorde en film där de unga själva på ett
inspirerande sätt förmedlade sina idéer. Arbetssättet har varit utvecklande för
både unga och vuxna genom att många yrkeskategorier, personer och
organisationer lär känna och förstå varandra, vilket kan ge positiva effekter
även för framtida arbete.
• Tekniska nämnden antog under 2020 en riktlinje som anger att det i arbetet
med passager som ligger nära skolor, förskolor eller utgör en skolväg är
lämpligt att låta barn vara delaktiga i arbetet. Grundskolenämnden har varit
delaktiga i detta arbete.
• Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar också med delaktighet av barn
och unga på olika sätt, till exempel vid ombyggnation eller utformning av
lekplatser.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett arbete att implementera
barnkonventionen i stadens alla förvaltningar. I detta arbete ingår också att
titta på bättre samordning av samhällsplaneringsprocesserna som gäller att
bygga skolor och förskolor och att i olika skeden låta barn och unga komma
till tals. Detta pågående arbete skapar förutsättningar för att göra
beslutsunderlagen till nämnderna mer demokratiska utifrån barns och ungas
deltagande. Det är också en lärande process som kommer att avrapporteras
mot kommunstyrelsen efter årsskiftet 2021-2022. Då kommer även framtida
planer för hur arbetet kan fördjupas och hur barns och ungas involvering kan
förbättras i staden att redovisas. Genom kraftsamling Skola först har även de
delar av förvaltningarnas verksamhet - i verkställigheten - kunnat beakta
barnrättsperspektivet och involvera barn och unga i dialog om hur de vill ha
det på sin skolgård och i området som ligger i anslutning till skolgården.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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21
Dnr KS 2021/00236-5.0.2
Beslut - Svar på motion från (SD) om integrationsplikt för
nyanlända
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om
integrationsplikt för nyanlända föreslagit att Västerås stad inför en modell
för integrationsplikt för nyanlända. Modellen innehåller fyra delområden:
fokus på jobb från dag ett, SFI-undervisning, samhällsorientering och
etableringsboende.
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 99 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
Individ och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har inkommit med remissvar.
Individ och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har inkommit med i huvudsak följande synpunkter som redovisas under vart
och ett av den föreslagna modellens delområden. I Västerås stad har individoch familjenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvar
för integrationsinsatser som delvis illustreras i punkterna 1 - 4 nedan.
1. Fokus på jobb från dag ett
Från den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den
nyanländas etableringsinsatser enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen upprättar inom ett år
efter att individen folkbokförs i en kommun en etableringsplan med samtliga
nyanlända asylsökande utan egen ekonomi. Etableringsplanen ska utformas
tillsammans med den nyanlände, och i samverkan med berörda kommuner,
myndigheter, företag och organisationer. Målet är att deltagaren ska lära sig
svenska, hitta ett jobb och klara sin egenförsörjning. Planen ska omfatta
högst 24 månader. Den nyanlände och dess arbetsförmedlare planerar vilka
insatser som bäst passar för att personen så snabbt som möjligt ska nå målet.
En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan har rätt till
etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg
och bostadsersättning genom Försäkringskassan. Personen är berättigad till
ersättningen under förutsättning att denne lämnar in en aktivitetsrapport
varje månad som visar deltagande i etableringsplanen. Det är frivilligt att
delta i programmet och om man väljer att delta måste deltagaren vara aktiv
och följa planeringen för att få full etableringsersättning.
Om inte etableringsersättningen uppgår till lagstadgad norm kan personen
ansöka om ekonomiskt bistånd upp till norm genomkommunen. Vid ansökan
om ekonomiskt bistånd handläggs ansökan på samma sätt som för andra
sökanden. Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst och förutsätter en
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motprestation utifrån varje människas förmåga. Eventuell ogiltig frånvaro i
etableringsplanen kompletteras inte med ekonomiskt bistånd.
2. SFI-undervisning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen
och SFI i Västerås stad. Samtlig SFI-undervisning drivs i Västerås av privata
utbildningsanordnare som har upphandlats. Västerås stad är huvudman för
vuxenutbildningen.
Samordningen av vuxenutbildningen innehåller bland annat
antagningsförfarande och kvalitetsuppföljning vilket sker inom
Vuxenutbildningscentrum (VUC). Uppföljningen sker utifrån av utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden antagna riktlinjer som i sin tur grundar sig på
av kommunfullmäktige våren 2020 antagna program för uppföljning av
utförare av kommunal verksamhet.
Ersättningsmodellen i nuvarande upphandling av SFI-anordnare i Västerås
bygger både på elevers närvarotimmar och resultat, utbildningsanordnarna
för ersättning för den tid elever är på plats i skolan samt när de får betyg.
Nuvarande upphandling gäller till och med 2022 och ett arbete med
utformning av nästa upphandlings förfrågningsunderlag just har påbörjats.
Arbetet sker i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Som
stöd i arbetet kommer inom kort ett underlag från en revision som genomförs
för SFI av Ernst & Young våren 2021. I ett annat nämndärende utreds nu
också central rättning av SFI D-prov samt att det nationellt och lokalt
efterfrågas en SFI som anpassas tydligare utifrån arbetsmarknadens behov.
Individuellt anpassade utbildningsupplägg, Yrkes-SFI och effektivare former
för validering av tidigare kunskaper ligger i Vuxenutbildningscentrums
utvecklingsarbete inom ramen för sitt Lärcentrum. I dessa delar pågår
ständig utveckling.
Sammanfattningsvis finns i dagsläget i Västerås tydliga rutiner för:
- Elever erbjuds plats i SFI-studier då de är nyanlända.
- Närvaro, progression, kunskapsresultat och kostnadseffektivitet följs upp.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att det planerade arbetet
inom SIF och vuxenutbildningen ska få fortsätta enligt liggande planering
2021/2022.
3. Samhällsorientering
Samhällsorientering är en av beståndsdelarna i en nyanländs etableringsplan.
Samhällsorienteringen är lagstyrd och ska kunna kombineras med arbete,
studier och andra aktiviteter. Integrationsenheten inom individ och
familjeförvaltningen i Västerås stad ansvarar för och genomför
samhällsorientering. Innehållet i samhällsorienteringen består av 8
lagstadgade delar och kursmaterial är "Boken om Sverige" vilket inkluderar
ett avsnitt om individens rättigheter och skyldigheter och ett annat om att bo
i Sverige som avhandlar demokratins grundvalar såväl som om jämställdhet.
Samhällsorienteringen bedrivs i möjligaste mån på modersmålet eller ett
språk som deltagaren behärskar väl. Integrationsenheten genomför
kontinuerliga uppföljningar av samhällsorienteringen både när det gäller
organisering och genomförande. Ett nämndinitiativ från S, Mp, L och C

18 (23)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2021-11-04

gällande utredning av om samhällsorienteringen ska organiseras inom
vuxenutbildningscentrum bifölls i juni 2021 i utbildnings och
arbetsmarknadsnämnden och individ och familjenämnden. Utredningen ska
nu genomföras.
För att säkerställa att alla mottagna nyanlända erbjuds samhällsorientering,
även de som inte ingår i gruppen asylsökande nyanlända som har kontakt
med Arbetsförmedlingen, får samtliga information vid mottagandet via brev.
För att nå och motivera målgruppen att delta i samhällsorienteringen delar
integrationsenheten också ut informationsblad hos utbildningsanordnarna.
Deltagarna ska slutföra påbörjad samhällsorientering inom ett år från
anmälan till orienteringen. Det finns flera orsaker till att en deltagare
avbryter eller gör paus i den påbörjade samhällsorienteringen. Till exempel
svårigheter att samordna samhällsorienteringen med SFI eller med
Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, arbete, praktik, föräldraledighet,
sjukdom eller flytt till annan kommun.
Deltagarna får intyg efter avslutad kurs. Intyget talar om vilka delar som
personen deltagit i.
I Västerås finns ett behov av närmare samverkan med Arbetsförmedlingen
för att säkra individens etableringsplan och aktiviteter. Integrationsenheten
har framfört behovet flera gånger till Arbetsförmedlingen men utan resultat.
Tillsammans med länets andra kommuner har Integrationsenheten lyft detta i
Länsstyrelsens nätverk för integration och integrationsfrågor. Vid senaste
mötet kom nätverket överens om att varje kommun ska sammanställa en
skrivelse till Länsstyrelsen där de lyfter varje kommuns respektive
svårigheter till samverkan med Arbetsförmedlingen kopplat till målgruppen
nyanlända. I Integrationsenhetens skrivelse lyfts enhetens
samverkanssvårighet men beskriver också klienternas svårigheter och
problem i kontakten med Arbetsförmedlingen.
Motionen föreslår att samhällsorienteringen ska avslutas med en
examination. För att genomföra examination och kunskapstest av
samhällsorienteringen behöver flera personer arbeta fram
examinationsunderlag på svenska men också på flera språk eftersom
samhällsorienteringen helst ska genomföras på den nyanländes modersmål.
En examination skulle innebära att kursledaren/ledarna behöver avsätta tid
för muntligt test och examination på grund av vissa kursdeltagares läs- och
skrivsvårigheter. Viss arbetstid behövs även för att rätta dessa examinationsoch samhällstest. Integrationsenheten uppskattar resursbehovet vid införande
av examination och samhällstest till en förstärkning med minst en
heltidstjänst.
4. Etableringsboende
Individ och familjenämnden har enligt reglemente ansvar för det kommunala
flyktingmottagandet. Staden har en skyldighet att ordna bostad åt flyktingar
från anläggningsboende inom två månader efter avisering från
Migrationsverket. Nyanlända som anvisas till Västerås ska erhålla
andrahandskontrakt som tidsbegränsas till två år och besittningsskyddet
avtalas bort i enlighet med "Riktlinjer för sociala bostäder", beslutat av
individ och familjenämnden 2019-09-18. Om behovet kvarstår efter två år
kan kontraktet förlängas maximalt ytterligare två år. Därefter anvisas annan
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bostad om behovet fortsatt kvarstår. Om behov finns ska bedömas utifrån
samma kriterier som för sociala bostäder enligt nämnd riktlinje. För
egenbosatta flyktingar (EBOs) gäller samma villkor som för andra
kommuninvånare vid anskaffande av bostad.
Om individ- och familjenämnden särskilt ska villkora gruppen nyanländas
sociala kontrakt, såsom föreslås i motionen, krävs en förändring och
revidering av "Riktlinjer för sociala bostäder". Riktlinjen kom till med syftet
att komma ifrån olika typer av hyreskontrakt så att samtliga sociala grupper
har ett och samma underlag.
Enligt individ och familjeförvaltningen är det inte möjligt för individ och
familjenämnden att villkora boende och hyreskontrakt med deltagande i SFI,
samhällsorientering och andra etableringsinsatser. Hyreslagstiftningen
bygger på hur man sköter sitt boende, inte hur man lever i övrigt. Individ och
familjeförvaltningen hittar heller inget lagstöd för att i annat fall, till exempel
om boende skulle erbjudas på annat sätt än genom hyresavtal, sätta upp
liknande villkor kopplat till boendet. Kommunen har en lagstadgad
skyldighet att tillhandahålla bostad och det finns ingen reglering i lagen som
innebär att Västerås stad kan undkomma denna skyldighet genom villkor om
deltagande i SFI, samhällsorientering eller andra etableringsinsatser, som
föreslås i motionen. Dessa villkor är kopplade till etableringsplanen från
Arbetsförmedlingen och etableringsersättningen från Försäkringskassan och
är inte kopplade till kommunens skyldighet att ordna bostad åt anvisade
nyanlända.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd mot bakgrund av att motionens föreslagna modell med fyra
delområden som beståndsdelar delvis ligger utanför den kommunala
kompetensen och delvis redan genomförs inom det individ och
familjenämndens eller utbildnings och arbetsmarknadsnämndens
ansvarsområden.
Det pågår försök inom arbetsmarknadsenheten kopplad till utbildnings och
arbetsmarknadsnämnden som enligt reglemente har ansvar för
arbetsmarknadsfrågorna i Västerås stad samt inom integrationsenheten
kopplad till individ och familjenämnden att skapa bättre samverkan med
Arbetsförmedlingen. Såsom individ och familjenämnden redogjort i sitt
yttrande är detta en problematik som samtliga av länets kommuner har och
där Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig för att komma framåt.
Inom vuxenutbildningscentrum pågår också utvecklingsarbete kopplat till
SFI, bland annat inför att ny upphandling av utförare av SFI kommer att
upphandlas under 2022. Där kommer en revisionsrapport att belysa brister
och kvaliteter i dagens SFI-utförare under hösten 2021, vilket kommer att
lägga grunden för ytterligare utveckling.
Frågan om examination av samhällsorienteringen är den punkt i den modell
som motionen föreslår som inte i dagsläget planeras och som omfattas av
den kommunala kompetensen. Siffror från individ och familjeförvaltningens
uppföljning visar att 81-100 % av deltagarna slutför samhällsorienteringen
inom ett år från påbörjad kursstart. I slutintyget framgår då vilka delmoment
som deltagaren klarat av vilket sedan är grund för Arbetsförmedlingens och
bedömning av individens uppfyllande av sin etableringsplan. Att i den
kommunala servicen inkludera ett kostnadsdrivande moment kopplat till
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examination av samhällsorientering kommer inte nödvändigtvis innebära
någon större skillnad kopplat till Arbetsförmedlingens processer kring
etableringsplanen. Det är till exempel oklart ur många av delmomenten i
slutintyget som Arbetsförmedlingen accepterar som godkänt utifrån dagens
process. I kommuner där examination av samhällsorientering sker är
samverkan med Arbetsförmedlingen befäst genom överenskommelser, något
som Västerås stad inte har kunnat få till stånd sedan Arbetsförmedlingens
omstrukturering. Att införa examination av samhällsorienteringen innan en
bättre samverkan med Arbetsförmedlingen etablerats skulle inte med
säkerhet leda till effekter kopplat till individers integration i samhället.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

22
Dnr KS 2021/00234-5.1.1
Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra
näringslivsklimatet i Västerås
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Enes Bilalovic (M), Anna Hård af Segerstad (M) och
Caroline Högström (M) har den 26 januari 2021 lämnat i en motion med
rubriken Motion om att förbättra näringslivsklimat i Västerås där de föreslår
kommunfullmäktige att besluta:
1. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin
verksamhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är för tillstånd
redan vid första träffen.
2. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin
verksamhet ska kunna få besked om den maximala tiden som det kommer att
ta innan besked ges om tillstånd.
3. Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa
ärendet digitalt.
4. Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med
myndighetsutövning i Västerås att myndighetsutövning också har ett
näringslivsfrämjande perspektiv
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, miljö- och
konsumentnämnden och tekniska nämnden som har inkommit med
yttranden. Stadsledningskontoret har även samrått med direktör för
digitalisering och verksamhetsutveckling i formulering av svar.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 oktober
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2021/00833-6.6.2
Beslut - Svar på motion från (M) om dispens för studenter under
20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om
dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
föreslagit att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
bevilja undantag från åldersregeln när det gäller vuxenutbildningar för
studenter som behöver komplettera sina betyg som en följd av pandemin.
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021 § 247 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med remissvar.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med följande
synpunkter.
Utifrån rådande regelverk kring behörighet och antagning till komvux på
gymnasial nivå så har elever under 20 år rätt att studera i vuxenutbildningen,
se nedan (källa Skolverket):
Behörighet och rätt till utbildning
Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I
så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:
* Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
* Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga
förhållanden.
Vad innebär slutförd utbildning på ett nationellt program om man är yngre
än 20 år och vill läsa på komvux på gymnasial nivå? Enligt Skolverkets
bedömning är en sökande med studiebevis eller gymnasieexamen att bedöma
som om den slutfört en utbildning på ett nationellt program i
gymnasieskolan. Då kan man vara behörig till komvux på gymnasial nivå
även om man inte fyllt 20 år.
Skolverkets bedömning grundar sig i att eleven får ett examensbevis eller ett
studiebevis när hen har avslutat ett nationellt program. Bedömningen
grundar sig också i förarbetena till bestämmelserna.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder ytterligare åtgärd
mot bakgrund av att elever under 20 år enligt regelverket redan har rätt att
läsa vuxenutbildning i Västerås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
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Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

24
Dnr KS 2021/01655-8.0.2
Beslut - Svar på interpellation från (M) till individ- och
familjenämndens ordförande angående höga vräkningstal av
barn i Västerås
Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
oktober 2021 en interpellation ställd till individ- och familjenämndens
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) om höga vräkningstal av barn i
Västerås.

25
Dnr KS 2021/01752-3.6.5
Beslut - Svar på interpellation från (M) till Bostad AB Mimers
ordförande om svartuthyrning av bostäder
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 7 oktober 2021 en interpellation ställd till Bostad AB Mimers
ordförande Jesper Brandberg (L) om svartuthyrning av bostäder.

26
Dnr KS 1855634Nya interpellationer, frågor och motioner
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