
 

 

 

 

    Västerås 210419 

 

Interpellation till Jesper Brandberg 

 

Slut på allsångerna vid Elbakajen? 

  

 

I över 10 års tid har det varje sommar ordnats allsång nere på Elbakajen. En av Västerås duktiga 

entreprenörer har hyrt en lokal av kommunen och drivit cafe och nu senast en mindre restaurang på 

kajen. Det har varit många västeråsare som haft glädje av musik och folkliv nere på kajen. Det är 

viktigt för Västerås med ett levande stråk längs Mälaren. 

 

Nu har entreprenören blivit uppsagt från sin lokal från och med oktober i år. Fastighetsnämnden har 

skickat en skriftlig uppsägning utan någon som helst motivering. Tidigare fanns det krafter som ville 

riva befintlig byggnad och ersätta den med en annan. Jag vet inte vad som är orsaken nu? Om det ska 

byggas en ny byggnad nere vid kajen så hoppas jag och många Västeråsare med mig att det 

fortfarande ska finnas möjlighet för entreprenören att hyra och ordna musik nere på kajen.  

 

Min fråga till Jesper Brandberg är 

 

1. Varför har entreprenören blivit uppsagd? 

2. Ska befintlig byggnad rivas? 

3. Om befintlig byggnad rivs kommer du aktivt medverka till att det fortsatt blir 

möjlighet att driva verksamhet med musikkvällar nere på kajen?  

 

  

Amanda Grönlund (KD) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MOTION 
 

BYGG UPP EN UTBILDNINGSAVDELNING FÖR 
ÄLDREVÅRD I LÄNET 
 
Personer med allt svårare sjukdomar och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett 

särskilt boende. Denna utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom 

den kommunala äldrevården. 

 

Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens specialistsjukvård 

och den kommunala vård- och omsorgen. 

 

Inom Region Västmanland på sjukhuset i Västerås finns sedan länge utbildningsavdelningar som 

fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att en motsvarande utbildningsavdelning 

startas i länet för legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs 

särskilt fokus på trygg hemgång och rehabilitering.  

 

Utbildningsavdelningen har en grundbemanning vilken kompletteras med personal under träning och 

utbildning. Utbildningsavdelningen ska vara ett gemensamt uppdrag mellan länets kommuner och 

Region Västmanland. Patienter ska komma från hela länet. 

 

Förslagsvis kan finansiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan fördelas utifrån 

invånarantal. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun som region ska kontinuerligt kunna göra praktik på 

den länsgemensamma utbildningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola 

(blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi 
 
Att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland tar initiativ till en länsgemensam 
utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen. 
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