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VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-03-03

1
Dnr KS 1810569Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering

2
Dnr KS 1810725Fastställande av föredragningslista

3
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

4
Dnr KS 2022/00140-6.0.2
Beslut - Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens
ordförande om uppföljningen av kraftsamlingen "Skola först"
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 3 februari 2022 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Staffan Jansson (S) om uppföljningen av kraftsamlingen "Skola först".

5
Dnr KS 2022/00141-6.0.2
Beslut - Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens
ordförande med anledning av den akuta bristen på skollokaler i
Gäddeholm
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
februari 2022 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande
Anna Lundberg (L) med anledning av den akuta bristen på skollokaler i
Gäddeholm.

6
Dnr KS 2022/00115-8.5.2
Beslut - Svar på interpellation från (M) till äldrenämndens
ordförande angående att Västerås avslår 24 procent av äldres
ansökningar till äldreboende
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
februari 2022 en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande BengtÅke Nilsson (L) angående att Västerås avslår 24 procent av äldres
ansökningar till äldreboende.
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7
Dnr KS 2022/00143-7.5.2
Beslut - Svar på interpellation från (SD) till kulturnämndens
ordförande om att stoppa utbetalningar till studieförbundet Ibn
Rushd
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
februari 2022 en interpellation ställd till kulturnämndens ordförande Markus
Lindgren (MP) om att stoppa utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd.

8
Dnr KS 2021/02498-2.7.4
Beslut - Svar på interpellation från (-) till kommunstyrelsens
ordförande om översyn av IT-säkerheten i Västerås stad
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
februari 2022 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Staffan Jansson (S) om översyn av IT-säkerheten i Västerås stad.

9
Dnr KS 2022/00142-6.1.8
Beslut - Svar på interpellation från (V) till grundskolenämndens
ordförande om hur vi säkerställer att skolor inte kränker sina
elever
Ärendebeskrivning
Hawar Asaiesh (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
februari 2022 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande
Anna Lundberg (L) om hur vi säkerställer att skolor inte kränker sina elever.

10
Dnr KS 2021/02346-1.1.1
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Cassandra
Lundgren (M)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter
Cassandra Lundgren (M) har inkommit. Ny ledamot är Håkan Ampellindh
(M) och ny ersättare är Carl-Henrik Knutsson (M).

3 (16)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-03-03

11
Dnr KS 2021/02469-1.1.1
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Djeila
Ahundzada (S)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter
Djeila Ahundzada (S) har inkommit. Ny ledamot är Alexandra Olsson (S)
och ny ersättare är Mikael Dimgård (S).

12
Dnr KS 2021/02516-1.1.1
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Magnus
Jesperson (SD)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Magnus Jesperson (SD) har inkommit. Ny ersättare är Nils-Petter Sjölund
(SD).

13
Dnr KS 2021/02470-1.1.1
Val av ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Djeila
Ahundzada (S)
Förslag till beslut:
Alexandra Olsson (S) väljs till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
intill det sammanträdes då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Djeila Ahundzada (S) entledigades som 1:e vice ordförande på
kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari 2022. Fyllnadsval bör
därför ske.

4 (16)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-03-03

14
Dnr KS 2022/00192-1.1.1
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Margareta
Lindholm (M)
Förslag till beslut:
1. Margareta Lindholm (M) entledigas från uppdraget som ersättare i
individ- och familjenämnden.
2. Danilo Andersson (M) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Margareta Lindholm (M) som har valts till ersättare i individ- och
familjenämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

15
Dnr KS 2021/02335-1.1.1
Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Cassandra
Lundgren (M)
Förslag till beslut:
1. Margareta Lindholm (M) väljs till ny ersättare i individ- och
familjenämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Cassandra Lundgren (M) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i
individ- och familjenämnden på kommunfullmäktiges sammanträde den 3
februari 2022. Fyllnadsval bör därför ske.

16
Dnr KS 2022/00274-1.1.1
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Juhani
Nikula (KD)
Förslag till beslut:
1. Juhani Nikula (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och
familjenämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Juhani Nikula (KD) som har valts till ersättare i individ- och familjenämnden
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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17
Dnr KS 2022/00171-1.1.1
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Andreas
Kedborn (S)
Förslag till beslut:
1. Andreas Kedborn (S) entledigas från uppdraget som ersättare i individoch familjenämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Andreas Kedborn (S) som har valts till ersättare i individ- och
familjenämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

18
Dnr KS 2022/00304-1.1.1
Val av ny ersättare i valnämnden efter Magnus Renman (S)
Förslag till beslut:
1. Magnus Renman (S) entledigas från uppdraget som ersättare i
valnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i valnämnden intill det sammanträde då nyvalda
kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Magnus Renman (S) som har valts till ersättare i valnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

19
Dnr KS 2022/00179-1.3.2
Beslut - Bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Förslag till beslut:
Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Västerås kommun fastställs.
Ärendebeskrivning
Västerås stads kostnader för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
visar sig vara låga jämfört med likvärdigt stora kommuner. Inför det
allmänna valet 2022 har därför en översyn av bestämmelser arvoden och
ersättningar för förtroendevalda i Västerås kommun genomförts och i vissa
delar reviderats. Bland annat höjs basarvodet, sammanträdesarvodet samt
ersättningen till framförallt vice ordförande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 februari
2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Västerås kommun fastställs.

20
Dnr KS 2021/01857-1.5.2
Beslut - Genomförande av samägande av Nya Västerås flygplats
AB - ny bolagsordning, aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal
Förslag till beslut:
1) Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland
avseende Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
2) Aktieägaravtal mellan Västerås stad och Region Västmanland, godkänns.
3) Bolagsordning för Nya Västerås flygplats AB enligt bilaga 1 till
aktieägaravtalet i beslutspunkt 2, godkänns.
4) Stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av förluster ges med
hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER genom finansiering i
form av kostnadstäckning.
5) Låneram på motsvarande 66 miljoner kronor för Nya Västerås flygplats
AB, godkänns.
6) Som en följd av beslutspunkt 3 ska en extra bolagsstämma hållas per
capsulam i Nya Västerås flygplats AB. Som ombud till denna stämma utses
Johan Olsson, med instruktion att rösta för fastställande av bolagsordningen
enligt förslaget.
7) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också
att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.
Ärendebeskrivning
Ärendet avser Västerås stads försäljning av 50 % av aktierna i Nya Västerås
flygplats AB till Region Västmanland.
Regionstyrelsen har den 1 februari 2022 fattat beslut om att köpa 50 %
aktierna i Nya Västerås flygplats AB i enlighet med i beslutspunkterna 1-4
ovan. Regionfullmäktige hålls den 15 februari för slutligt beslut.
Region Västmanland betalar 50 000 kronor för 50 aktier i Nya Västerås
flygplats som motsvaras av halva aktiekapitalet i bolaget.
Västerås stad lämnar en garanti till Region Västmanland för att den bedrivna
verksamheten till och med tillträdesdagen inte kommer att åläggas något
ansvar eller drabbas av några kostnader enligt gällande
miljöskyddslagstiftning.
Staden lämnar inga garantier i övrigt med avseende på aktierna eller bolaget.
Transaktionen beskrivs i aktieöverlåtelseavtalet beslutspunkt 1 ovan.
Aktieägaravtalet i beslutspunkt 2 reglerar bolagsstyrning, finansiering,
upplösning och andra förhållanden mellan ägarna, där framgår bland annat:
- Avtalstiden uppgår till 10 år om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet i 5 år.
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- Styrelsen kommer att bestå av 3 ledamöter från staden och 3 ledamöter från
regionen.
- Bolaget är och ska fortsatt vara anslutet till stadens koncernkontosystem
(s.k. koncernkontokredit), regionen lämnar motsvarande borgensåtagande
såsom för egen skuld.
I beslutspunkt 3 finns bolagsordningen för Nya Västerås flygplats AB.
Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med
lagstiftning anger ramarna för verksamheten.
I aktieägaravtalet finns även en bilaga 2 som hänvisar till ägardirektivet.
Kommunfullmäktige godkände ägardirektivet den 14 december 2021 och
därför fattas inga beslut om denna bilaga i det här sammanhanget.
Beslutspunkt 4 anger villkoren för statsstöd enligt regelverket GBER.
Kommunernas eller regionernas finansiering av flygplatserna görs i de flesta
fall enligt villkoren i artikel 56 a i kommissionens allmänna
gruppundantagsförordning (GBER).
GBER är en förordning som kommissionen beslutat. Om stöd lämnas enligt
villkoren i GBER får kommunen eller regionen ge stödet utan att behöva
vänta på ett godkännande från kommissionen. Kommunen eller regionen
måste skicka viss sammanfattande information om stödgivningen till
näringsdepartementet, när villkoren för stödet har beslutats.
Tidigare har Nya Västerås flygplats AB ersatts via koncernbidrag
(finansiering i form av kostnadstäckning) från Västerås stadshus AB. Nu
kommer istället Västerås stad att ersätta bolag genom finansiering i form av
kostnadstäckning via sitt 50 % innehav av aktier.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att täckning av förluster i Nya
Västerås flygplats AB ges genom finansiering i form av kostnadstäckning.
Beslutspunkt 4 motsvarar regionens beslut och innebär att finansiering av
Nya Västerås flygplats AB görs genom kostnadstäckning. Kommunens och
regionens stöd till det samägda Nya Västerås flygplats AB, lämnas först efter
det att kostnader uppstått som överstiger bolagets intäkter istället för ett på
förhand bestämt stödbelopp.
Nya Västerås flygplats AB:s låneram inom Västerås stadshus koncern flyttas
till Västerås stad. Bolagets aktier har sålts från Västerås stadshus AB till
Västerås stad. Nya Västerås flygplats AB kommer fortsatt att ligga kvar i
Västerås stad koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit) även efter
försäljning av 50 % av aktierna till Region Västmanland i enlighet med
aktieägaravtalet. Låneram kommer att ses över efter att Västerås stadshus
AB har lämnat koncernbidrag till bolaget som beräknas ske i början av maj.
Under tiden från att regionfullmäktige fattat beslut intill att
kommunfullmäktige fattar beslut, ska Region Västmanland ha full insyn i
och informeras om alla principiella beslut såsom väsentliga avtal som
påverkar Nya Västerås flygplats AB:s resultat och finansiella ställning.
Nya Västerås flygplats AB:s styrelse har rätt att adjungerande in representant
från Region Västmanland.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 februari
2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
1) Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland
avseende Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
2) Aktieägaravtal mellan Västerås stad och Region Västmanland, godkänns.
3) Bolagsordning för Nya Västerås flygplats AB enligt bilaga 1 till
aktieägaravtalet i beslutspunkt 2, godkänns.
4) Stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av förluster ges med
hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER genom finansiering i
form av kostnadstäckning.
5) Låneram på motsvarande 66 miljoner kronor för Nya Västerås flygplats
AB, godkänns.
6) Som en följd av beslutspunkt 3 ska en extra bolagsstämma hållas per
capsulam i Nya Västerås flygplats AB. Som ombud till denna stämma utses
Johan Olsson, med instruktion att rösta för fastställande av bolagsordningen
enligt förslaget.
7) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också
att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.

21
Dnr KS 2021/02500-3.1.2
Beslut - Överlåtelse av del av Ångpannan 12 samt del av
Västerås 1.202
Förslag till beslut:
Köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av
Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns.
Ärendebeskrivning
Detaljplan för nytt polishus med häkte inom Kungsängen, Dp 1924
Ångpannan 12 med flera, antogs av byggnadsnämnden i december.
Staden avser att överlåta del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202
till exploatören för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.
Fastighetsnämnden beslutade 2021-12-06 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av
del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 februari
2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
Köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av
Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns.
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22
Dnr KS 2021/02396-1.3.2
Beslut - Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten
Förslag till beslut:
Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten godkänns.
Ärendebeskrivning
Västerås stad har, i enlighet med plan- och bygglagen, antagit riktlinjer för
exploateringsavtal. Riktlinjerna anger generella grundläggande principer för
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplaner på mark som inte
ägs av kommunen. För att skapa en förutsägbarhet och transparens för
exploatörer inom Mälarportsområdet har särskilda riktlinjer för
exploateringsavtal tagits fram för projektet, med en enhetlig princip för
fördelning av kostnader för genomförande av projektet. Dessa riktlinjer ska
ses som en förlängning av stadens tidigare antagna generella riktlinjer.
Riktlinjerna tas fram innan planprogrammet för Mälarporten då principerna
för fördelning av kostnader även ska tillämpas i de detaljplaner inom
området som förväntas antas innan planprogrammet är godkänt.
Mot bakgrund av ovanstående har fastighetsnämnden den 26 oktober 2021
beslutat att "föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till riktlinjer
för exploateringsavtal i Mälarporten".
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträden den 23 februari
2022 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten godkänns.

23
Dnr KS 2019/02205-10.2.2
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda möjligheten att ta
ut en avgift för de som uteblir och inte avbokar sig för en
borgerlig vigsel
Förslag till beslut:
1. En avgift om 400 kronor införs för brudpar som avbokar eller uteblir från
en bokad borgerlig vigsel i Västerås stad. Ingen avgift tas ut om avbokning
sker senast 7 dagar innan vigsel.
2. Avgiften gäller från och med den 1 april 2022.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2019 att bifalla ett
nämndinitiativ från Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M),
Marcus Jacobson (M) och Amanda Agestav (KD) med rubriken "Initiativ till
kommunstyrelsen om vigslar". I nämndinitiativet föreslogs att
stadsledningskontoret skulle ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att ta
ut en mindre administrativ avgift för de som uteblir och inte avbokar sig för
en borgerlig vigsel. Utöver vad som föreslogs i nämndinitiativet så fick
stadsledningskontoret även i uppdrag att utreda vilka andra avgifter som en
kommun kan ta ut med anledning av borgerlig vigsel.
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Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att ta ut en avgift för
borgerliga vigslar. Avgiften får dock enligt den så kallade
självkostnadsprincipen inte vara högre än de tjänster som tillhandahålls.
Kommuner ska enligt kommunallagen också behandla sina
kommunmedlemmar lika.
Den genomsnittliga kostnaden för en vigsel som administreras av Västerås
stad beräknas till 464 kronor. De kostnader som kvarstår för staden om
vigseln avbokas eller brudparet uteblir uppgår till 425 kronor. Utifrån detta
så föreslår stadsledningskontoret att en administrativ avgift om 400 kronor
införs för brudpar som avbokar eller uteblir från en bokad borgerlig vigsel i
Västerås stad.
Beloppet 400 kronor föreslås utifrån att det inte överskrider de faktiska
kostnader som finns och att det av praktiska skäl är lämpligt att ha ett jämt
belopp.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. En avgift om 400 kronor införs för brudpar som avbokar eller uteblir från
en bokad borgerlig vigsel i Västerås stad.
2. Avgiften gäller från och med den 1 april 2022.

24
Dnr KS 2021/02497-1.3.4
Beslut - Köp av aktier i Create Mälardalen Business Incubator
AB
Förslag till beslut:
1. Västerås Stad förvärvar 25% av Create Mälardalen Business Incubator AB
till bolagets substansvärde, 400 000 kr, från Västerås Science Park AB.
2. Stadsdirektören får i uppdrag att fullfölja avvecklingen av Västerås
Science Park AB senast 2022-06-30
Ärendebeskrivning
Beslut har fattats i bolagsstämma i Västerås Science Park AB 2021-06-23 att
avveckla bolaget. All operativ verksamhet i bolaget har avvecklats. Västerås
Science Parks verksamhet var riktad till små och medelstora företag med stor
tillväxtpotential i Västmanlands län. Den aktör som tagit över den
verksamheten och driver den vidare är Create Business Incubator Mälardalen
AB.
I samband med avvecklingen av Västerås Science Park föreslås att Region
Västmanland och Västerås stad förvärvar Västmanlands del i Create från
Västerås Science Park, med vardera 25%, till bolagets substansvärde,
400 000 kronor vardera.
När förvärvet av Create från Västerås Science Park har genomförts kan
avvecklingen av Västerås Science Park fullföljas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
1. Västerås Stad förvärvar 25% av Create Mälardalen Business Incubator AB
till bolagets substansvärde, 400 000 kr, från Västerås Science Park AB.
2. Stadsdirektören får i uppdrag att fullfölja avvecklingen av Västerås
Science Park AB senast 2022-06-30

25
Dnr KS 2021/00480-1.6.1
Beslut - Revisionsrapport 2021:4 - Granskning av
överförmyndarverksamheten
Förslag till beslut:
1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 13 januari 2022
antas och överlämnas till Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av överförmyndarverksamheten. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med
tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning.
Den sammantagna bedömningen är att överförmyndarverksamheten i
huvudsak fungerar väl och bedrivs med tillräcklig intern styrning, kontroll
och uppföljning. Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande
rekommendationer till överförmyndarnämnden:
- Tydliggör kopplingen mellan risk, kontrollmoment och tidplan för åtgärd i
nämndens internkontrollarbete.
- Implementera en systematisk egenkontroll i form av exempelvis
stickprovsvis granskning av akter, för att stärka den interna kontrollen.
- Säkerställ en lämplig metodik för att hantera och samla förvaltningens
interna rutiner, för att underlätta översikt, tillämpning och uppföljning.
Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 19 oktober 2021
överlämnat ett yttrande över granskningsrapporten till kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret anser att revisorernas granskning på ett bra sätt
genomlyser överförmyndarnämndens verksamhet och har inget att tillägga
utöver det som nämnden framför i sitt yttrande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 13 januari 2022
antas och överlämnas till Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2021/01146-1.1.1
Beslut - Svar på motion från (M) om drive in/drive throughröstning med bil och cykel
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Eleonore Lundkvist (M) har i en motion
med rubriken Motion - Drive in/drive through-röstning med bil och cykel
föreslagit att valnämnden inför valet 2022 får i uppdrag att ta fram ett förslag
för att möjliggöra, och om det behövs begära dispens för, drive in/drive
through-röstning från bil och cykel.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till valnämnden
för yttrande.
Valnämnden har inkommit med yttrande och framhåller i sitt svar att det är
vallagen som reglerar hur ett val ska genomföras. I lagen finns inget
utrymme för att genomföra en drive in-röstning med bil eller cykel och det
finns inte heller någon möjlighet att begära dispens för avsteg från
regleringarna gällande valets genomförande. Valnämndens bedömning är
därför att förslaget i motionen inte går att genomföra.
Utifrån den rådande Coronasituationen så genomfördes inför
folkomröstningen om Västerås flygplats en snarlik juridisk analys av
möjligheten till drive in-röstning. Även då blev slutsatsen att det inte finns
stöd enligt vallagen för ett sådant tillvägagångssätt
Med hänvisning till bestämmelserna i vallagen är stadsledningskontorets
sammanlagda bedömning att motionen bör avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Dnr KS 2021/00235-2.8.3
Beslut - Svar på motion från (M) om webbsända
nämndsammanträden
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Anna Hård af Segerstad
(M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om webbsända
nämndsammanträden föreslagit att stadsledningen får i uppdrag att
undersöka möjligheten för nämnderna att webbsända delar av sina
sammanträden om så önskas och utifrån detta utforma ett stadsövergripande
förslag på hur detta kan utformas. Dessutom föreslås att stadsledningen får i
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uppdrag att undersöka allmänhetens möjlighet att digitalt interagera med
nämnderna och utifrån detta utforma ett stadsövergripande förslag på hur
detta kan utformas.
Kommunfullmäktige har den 11 mars 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har inte remitterats vidare.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att de
kostnader och den administration som uppstår för att genomföra och
samordna webbsändningar av nämndsammanträdena på ett rättssäkert sätt
inte uppväger det begränsade intresset från allmänheten.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

28
Dnr KS 2021/01148-1.3.6
Beslut - Svar på motion från (M) om att inrätta ett
byggnadsvårdspris i Västerås
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Eleonore Lundkvist (M) om att det är viktigt
att vårda Västerås kulturarv, historiska byggnader och kulturmiljöer. I
motionen framgår att genom att känna vår historia kan vi peka ut riktningen
mot framtidens Västerås. Byggnadsvård är därför något som borde
uppmärksammas mer i kommunen. Det skulle också innebära ett ökat fokus
på hållbarhet när det gäller byggnation.
Exempel på god byggnadsvård kan vara en ombyggnad där det
kulturhistoriska värdet har tagits tillvara eller en kontinuerligt väl och
varsamt underhållen byggnad. Det kan också vara en ny, väl anpassad
byggnad i kulturhistorisk miljö eller ett kunskapshöjande initiativ för att
främja byggnadsvård. Allmänheten bör ges möjlighet att inkomma med
nomineringar. Av motionen framgår också att många andra kommuner idag
har ett årligt pris för byggnadsvård, men inte Västerås.
Motionären yrkar att:
- Kommunfullmäktige inrättar ett årligt byggnadsvårdspris
- Allmänheten ges möjlighet att varje år inkomma med nomineringar
- Beslut om pristagare fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en
nomineringskommitté med representanter från både kommun, näringsliv och
civilsamhälle
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och
kulturnämnden med önskan om svar senast 31 oktober 2021.
Beslut från byggnadsnämnden togs 2021-09-23 där de delar motionärens syn
på att kulturmiljön är viktig i Västerås nu och i framtiden.
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Byggnadsnämnden ställer sig positiva till motionens samtliga att-satser och
förtydligar att priset bör gälla både byggnader och platser.
Beslut från kulturnämnden togs 2021-10-27 där de ställer sig positiva till
motionens samtliga att-satser. Kulturnämnden poängterar också att det är
minst lika viktigt att inom ramen för priset kunna premiera olika
kunskapshöjande insatser om Västerås byggda kulturarv.
Kulturnämnden upplyser om att det är viktigt att kommunens
kulturmiljökompetens finns med i nomineringsgruppen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Motionen bifalls.
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Dnr KS 2021/00662-3.12.1
Beslut - Svar på motion från (KD) och (M) om namngivning av
plats-torg eller gata i Västerås
Förslag till beslut:
1. Den första och tredje att-satsen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Den andra att-satsen bifalls.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att namnsätta ett torg, en gata eller plats efter
Lydia Wahlström. Lydia Wahlström Västerås var en av Sveriges främsta
kvinnliga förkämpar för allmän och lika rösträtt i Sverige.
Motionärerna föreslår:
1. att det på lämplig gata, torg eller plats sker en namngivning till minne av
Lydia Wahlström (ex. Lydia Wahlströms torg, gata eller plats)
2. att på denna plats det även uppförs på lämpligt sätt en beskrivande text
över henne som person och hennes gärning
3. att detta sker till 100-årsjubileet den 18 september 2021
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden med
önskan om att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31
augusti 2021.
Byggnadsnämnden tog beslut om yttrande 2021-05-27 där de upplyser om
att det i byggnadsnämnden redan finns ett nämndinitiativ av MP, S, C och
KD från maj 2017, där man föreslår att uppkalla en plats eller gata i Västerås
efter Lydia Wahlström. Initiativet bifölls av nämnden 2017-06-15.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Den första och tredje att-satsen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Den andra att-satsen bifalls.
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30
Dnr KS 2020/00195-1.3.6
Beslut - Svar på motion från (V) om klimatsmart mat som norm
Förslag till beslut:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Vicktoria Bagi och Olle
Kvarnryd, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion från
(V) om klimatsmart mat som norm föreslagit:
1. att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 procent till 2025
2. att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt
ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband
med sammanträden eller konferenser.
Kommunfullmäktige har den 6 februari 2020, §71 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Individ- och familjenämnden, Nämnden för personer med funktionshinder,
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden.
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden,
Nämnden för personer med funktionshinder, Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden har inkommit med remissvar.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats avslås.

31
Dnr KS 1862244Nya interpellationer, frågor och motioner
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