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§189 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Vicki Skure Eriksson (C) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden.

Justerandes signatur

%
Utdragsbestyrkande
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Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Ärende 7, årsstämma Västerås Sciencepark avseende 2020, utgår.
2. Elisabeth Unell (M) anmäler två nämndinitiativ från (M) och (KD).
3. Föredragningslistan fastställs.

§190 Dnr KS 1810725-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Information - Arbetet med Mälarporten, summering med fokus på 
resecentrum

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Sanna Edling, projektchef, och Jonas Living, byggprojekt chef, lämnar en 
lägesrapport för projektet Mälarporten med fokus på etapp 1 för 
resecentrum.

§191 Dnr KS 2018/00997-1.5.1

Justerandes signatur Utdragsbestvrkan de
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§192 Dnr KS 2021/00277-1.4.1

Information - Tidplan och process för Årsplan 2022

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Cecilia Aldén, tf. ekonomidirektör, redogör för tidplanen och processen för 
den politiska beredningen av årsplaneprocessen.

Justeran des signatur Utdragsbestyrkande
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§193 Dnr KS 2021/00661-1.1.1

Val av ny styrelseledamot i bostadsstiftelsen Aroseken

Beslut
Johan Olsson utses till ledamot av styrelsen i Bostadsstiftelsen Aroseken.

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för Bostadsstiftelsen Aroseken har kommunstyrelsen i 
Västerås rätt att utse två ledamöter och två suppleanter. Kommunstyrelsen 
utsåg den 13 februari 2019 Anette Ömossatill ledamot av styrelsen. 
Eftersom Anette Ömossa avslutat sin anställning i staden ska fyllnadsval av 
ny ledamot göras. Controller Johan Olsson föreslås bli ny ledamot i 
bostadsstiftelsens styrelse.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Johan Olsson utses till ledamot av styrelsen i Bostadsstiftelsen Aroseken.

Kopia till
Bostadsstiftelsen Aroseken 
Johan Olsson

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§194 Dnr KS 2021/00618-1.6.1

Revisionens uppföljning av 2018 års granskningar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Västerås stads revisorer är kommunfullmäktiges organ för granskning och 
kontroll av den kommunala verksamheten. Uppgiften är att granska 
verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 
Revisorerna redovisar utfallet av sitt arbete i granskningsrapporter, 
revisionsrapporter, revisionsberättelser och i en sammanfattande redogörelse 
i slutet av varje verksamhetsår.
En väsentlig del i revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för 
att se vilka resultat granskningarna gett. Syftet är att granska de åtgärder som 
vidtagits inom identifierade förbättringsområden samt vilka resultat som 
uppnåtts.
Utifrån uppföljningsarbetet överlämnas årligen ett arbetsmaterial i form av 
en rapport med uppföljningsgranskningama till kommunstyrelsen för att 
användas som en del av uppsiktsplikten. Med utgångspunkt i detta har en 
uppföljningsrapport av 2018 års granskningar utarbetats. Rapporten omfattar 
följande granskningar:

• Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från 
årskurs 6 till 7

• Granskning av ändamålsenlig pedagogisk förskola och skola

• Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncemen

• Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familj enämnden

• Granskning av individ- och familjenämndens styrning och 
uppföljning

• Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ- och 
familj enämnden

• Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens 
anläggningstillgångar

Utifrån vad den uppföljande granskningen visar så kommer 
kommunstyrelsen och nämnderna att fortsätta arbeta med de 
förbättringsåtgärder som revisionen tidigare föreslagit och som ännu inte är 
helt genomförda.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Justeramjes si en atur Utdraesbestvrkande
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Informationen förklaras mottagen.

Kopia till
Västerås stads revisorer

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 195 Dnr KS 2020/01452-1.4.2

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) om oberoende 
granskning av investeringskalkyler som beslutsunderlag till 
Kommunfullmäktige

Beslut
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande skriftliga reservation:
"I svaret på initiativet som lämnades in i september 2020, det vill säga för 
över 6 månader sen, hänvisas till att det just nu pågår en process för att säkra 
investeringar. Det är bra att det pågår en intem process men det räcker inte. 
Att ta in extern kompetens för att granska investeringskalkyler för att visa 
och ge förslag på åtgärder är ett viktigt steg och viktig del i en sådan
process.

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna har i ett nämndinitiativ med rubriken 
Nämndinitiativ från (M) och (KD) om oberoende granskning av 
investeringskalkyler som beslutsunderlag till kommunfullmäktige föreslagit 
att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende granskning av kalkyler för 
exempelvis större investeringar eller avtal som kommunfullmäktige har 
beslutat om och att utredningen också ska ge förslag på förbättringsåtgärder.
Nämndinitiativet har den 30 september 2020 anmälts till kommunstyrelsen 
för beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att nämndinitiativet inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd eftersom ett arbete redan pågår gällande 
investeringsprocessen, investeringspolicy, investeringsriktlinjer där 
kvalitetssäkring av kalkyler ingår.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Nämn dinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 
bifall till nämndinitiativet.
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, det vill 
säga att nämndinitiativet inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras yrkande att nämndinitiativet ska bifallas och dels Staffan 
Janssons (S) 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 Staffan Janssons (S) yrkande, det vill 
säga att nämndinitiativet inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§196 Dnr KS 2021/00694-1.4.2

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) angående 
Västerås Science Park

Beslut
Nämndinitiativet avslås.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande skriftliga reservation:
"I svaret konstateras att man inte ser en ekonomisk möjlighet att finansiera 
hela Västerås Science Parks verksamhet som enda finansiär. Förslaget i 
initiativet handlade inte om hela verksamheten. Delar avvecklades redan 
under hösten 2020. Viktiga delar för Västerås stad som hälsa och välfärd 
avvecklas nu och där finns ingen ny lösning. Man beskriver i svaret att man 
nu håller på med en översyn av innovationssystemet, något som vi 
motionerat om och ser ett akut behov av. Under tiden som denna översyn 
pågår behöver dock strategisk viktig verksamhet kunna fortsätta vilket vi 
efterfrågade i initiativet. Vi kan bara konstatera att man inte prioriterar ett så 
viktigt område för Västerås stad som innovationer inom välfärd och hälsa. 
Man tar inte vara på erfarenheter utan väljer att lägga ner allt utan att veta 
vad som kommer sen."

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna har i ett nämndinitiativ med rubriken 
Initiativ till kommunstyrelsen angående Västerås Science Park föreslagit att 
ge stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten för en tillfällig 
finansiering av Västerås Science Parks verksamhet för en övergångsperiod 
hösten 2021 och våren 2022 och återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag till beslut.
Stadsledningskontoret föreslår att nämndinitiativet avslås mot bakgrund av 
det inte finns ekonomiskt utrymme i den så kallade bidragsportföljen som 
används för stöd till det innovations- och entreprenörsstödjande systemet. 
Dessutom har övriga ägare tydligt deklarerat att man inte kommer finansiera 
verksamheten framöver och därmed fyller en övergångsfinansiering från 
Västerås stad ingen funktion.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Nämndinitiativet avslås.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Emil Thessén (-) och Samuel Stengård (KD) yrkar 
bifall till nämndinitiativet.
Arma Lundberg (L) yrkar att nämndinitiativet ska avslås.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras yrkande om bifall och dels Anna Lundbergs (L) yrkande om 
avslag. 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 avslå nämndinitiativet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkan de
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§197 Dnr KS 2020/01248-1.4.1

Beslut - Svar på motion från (M) angående Västmanlands 
beredskap

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 
och lämnar följande skriftliga reservation:
"Under början av pandemin rådde stor brist på skyddsutrustning. På olika 
sätt startades tillverkning och vi vet att det i vissa lägen endast fanns några 
dagars framförhållning. I svaret på denna motion som är skriven i september 
2020 så hänvisas det till ett delbetänkande från mars 2021 om stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Ett betänkande som ännu 
inte skickats på remiss. Istället för att bifalla motionen så antar man att det 
kommer förslag från regeringen.
Detta räcker tyvärr inte utan vi behöver ha framförhållning och planering i 
Västerås och Västmanland. Det hänvisas också till ett beslut om program för 
skydd och beredskap från oktober 2020 där staden nu arbetar med olika 
planer. Detta motsäger på inget sätt en samordning av gemensam 
lagerhållning med Region Västmanland kring hälso- och sjukvårdsmaterial.
Därutöver har Västerås stad ett lager för 4-6 månader från september 2020 
och initialt fanns också regionens förråd i samarbete med Socialstyrelsen på 
samma plats. Även Länsstyrelsen har ett avtal men det lagras i dagsläget 
inget material. Detta visar på behovet av samarbete för att se till att det finns 
skyddsutrustning för att klara kriser och pandemier. Ett självklart område att 
ha ett fördjupat samarbete med Region Västmanland kring."

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap föreslagit att Västerås stad uppmanar Region 
Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att uppnå en större 
samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel 
samt vid behov läkemedel tillsammans med Region Västmanland och 
Västmanlands kommuner.
Kommunfullmäktige har den 9 september 2020, § 193 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till äldrenämnden, individ- och familj enämnden, 
fastighetsnämnden och grundskolenämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Äldrenämnden, individ- och familj enämnden, fastighetsnämnden och 
grundskolenämnden har inkommit med remissvar.
Äldrenämndens bedömning är att försörjningen av skyddsmaterial är 
tillräcklig. Nuvarande uppskattning på tillgång och beredskap är god inför 
eventuella nya utbrott, samarbete mellan kommun och region sker inom 
områdena läkemedel och skyddsmaterial. Individ- och familj enämnden hade 
inga synpunkter. Fastighetsnämnden ställer sig positiv till förslaget och 
Grundskolenämnden anser att projektidén som lyfts i motionen kan vara 
relevant för andra verksamheter i staden men är ur ett grundskoleperspektiv 
inte lika nödvändig.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att ur ett 
totalförsvarsperspektiv bör beredskapsplaneringen avseende försörjning 
inom hälso- och sjukvården regleras och planeras nationellt.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M), Emil Thessén (-), Amanda 
Grönlund (KD) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till motionen.
Jonas Cronert (S) yrkar avslag på motionen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Anna Maria 
Romlids (V) med fleras yrkande om att motionen ska bifallas och dels Jonas 
Cronerts (S) 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 beslutat att avslå motionen.

Kopia till
Äldrenämnden
Individ- och familj enämnden 
F astighetsnämnden 
Grundskolenämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§198 Dnr KS 1810731-

Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§199 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 Utdraesbestvrkande
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§ 200 Dnr KS 2021/00079-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om föregående veckas 
informationsmöte med generaldirektören från Folkhälsomyndigheten och 
representanter från smittskyddet i Region Västmanland.

Justerandes signaturv Utdragsbestvrkande
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§201 Dnr KS 1810604-

Kommande ärenden till kommunstyrelsen

Beslut
Ärendelistan skickas ut.

Justerandes signatur

V tö?
Utdragsbestvrkan de
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§202 Dnr KS 2021/00821-1.5.2

Information från medlemsråd kommunalförbundet VafabMiljö

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Staffan Jansson (S) informerar kort från det senaste medlemsrådet i 
kommunalförbundet VafabMiljö.

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

Nämndinitiativ från (M) och (KD) om strategiskt arbete mot 
hedersrelaterat våld

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) anmäler nämndinitiativ om 
strategiskt arbete mot hedersrelaterat våld.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§204 Dnr KS 2021/00876-1.5.2

Nämndinitiativ från (M) och (KD) angående VAFAB Miljö

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) anmäler nämndinitiativ om 
VafabMiljö.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


