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

2
Dnr KS 1810725Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut:
Föredragningslistan fastställs.

3
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

4
Dnr KS 2021/00592-1.1.1
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Staffan
Borgstedt (L)
Förslag till beslut:
Tobias Revenäs (L) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till
och med den 31 december 2023.
Ärendebeskrivning
Staffan Borgstedt (L) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.

5
Dnr KS 2021/00666-1.1.1
Entledigande av ledamot i Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Ewa Halvarsson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Ewa Halvarsson (SD) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2021/00695-1.1.1
Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Simon Damberg (L)
Förslag till beslut:
1. Simon Damberg (L) entledigas från uppdraget som ersättare i
kulturnämnden
2. Margaretha Lundell (L) väljs till ny ersättare i kulturnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Simon Damberg (L) som har valts till ersättare i kulturnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

7
Dnr KS 2021/00687-1.1.1
Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Almir Delic (M)
Förslag till beslut:
1. Almir Delic (M) entledigas från uppdraget som ersättare i
förskolenämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
Ärendebeskrivning
Almir Delic (M) som har valts till ersättare i förskolenämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

8
Dnr KS 2021/00713-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Anna Nematbakhsh (MP)
Förslag till beslut:
1. Anna Nematbakhsh (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Anna Nematbakhsh (MP) som har valts till ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/00710-1.1.1
Val av ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Mälardalen efter Samuel Stengård (KD)
Förslag till beslut:
1. Samuel Stengård (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen.
2. XX väljs till ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Mälardalen intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD) som har valts till ersättare i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Mälardalen för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig
sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2021/00732-1.1.1
Val av ny ersättare i valnämnden efter Erik Johansson (SD)
Förslag till beslut:
1. Erik Johansson (SD) 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
Erik Johansson (SD) som har valts till ersättare i valnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2021/00476-3.1.2
Beslut - Antagande av detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp
1913
Förslag till beslut:
1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2021-03-16,
antas.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden godkände detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås Dp 1913
den 26 mars 2021 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen. Antagandehandlingarna utgörs av plankarta, planbeskrivning,
granskningsutlåtande och kvalitetsprogram.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för byggandet av en ny hållbar
stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger på bostäder med tillhörande
service såsom skolor, äldreboende, mötesplatser och lokaler för
centrumändmål.
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En blandning av olika bostadstyper och verksamheter möjliggörs i
detaljplanen med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt
att leva hållbart i Sätra.
Detaljplanen syftar även till att säkerställa och utveckla en stor del av
områdets höga natur- och rekreationsvärden samt trygga goda trafiklösningar
inom planområde.
Då detaljplanen är av principell betydelse förs den nu fram till
kommunstyrelsen för beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2021-03-16.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 april
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913, daterad 2021-03-16,
antas.
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Dnr KS 2021/00386-1.3.2
Beslut - Revidering av riktlinjer för exploateringsavtal
Förslag till beslut:
Reviderade riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 6 kap. 39 § ska kommunen anta riktlinjer
som anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtal, om kommunen
avser att ingå sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner.
Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för exploateringsavtal den 2
februari 2017.
Genom en lagändring per den 1 april 2017 har bestämmelsen i PBL
kompletterats med att riktlinjerna även ska ange grundläggande principer för
uttag av medfinansieringsersättning om kommunen avser att avtala om sådan
ersättning.
Mot bakgrund av ovanstående har fastighetsnämnden den 23 mars 2021
beslutat att "föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för
exploateringsavtal".
Ändringen består i att möjligheten för staden att ta ut
medfinansieringsersättning har tillförts. De ändrade riktlinjerna ersätter
tidigare beslutade riktlinjer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde 14 april 2021 och
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Reviderade riktlinjer för exploateringsavtal antas.
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Dnr KS 2020/01698-8.5.1
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda möjligheten till att
införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.
Ärendebeskrivning
Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Cassandra Lundgren (M)
har i en motion till kommunfullmäktige den 9 maj 2019 föreslagit att
äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa mötesplats
för äldre personer med funktionsnedsättning. Såväl nämnden för personer
med funktionsnedsättning som äldrenämnden beslutade i augusti 2019 att ge
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att närmare se över möjligheterna
att samordna mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas
behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Kommunfullmäktige
beslutade att bifalla motionen den 15 oktober 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av motionen utrett
möjligheten att införa mötesplats för äldre personer med
funktionsnedsättning, vilket har dokumenterats i en rapport som bifogas
detta ärende. I utredningen tolkas motionen som att motionärerna vill skapa
en mötesplats för en målgrupp för personer 65 år och äldre och som tidigare
har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller sysselsättning.
Eftersom motionen är ställd till äldrenämnden, är Vård- och
omsorgsförvaltningens tolkning att äldrenämnden skulle vidga någon/några
av nuvarande mötesplatser till att inkludera även målgrupper som, fram till
sin 65 årsdag per nämnddefinition, har tillhört nämnden för personer med
funktionsnedsättning.
Befintliga mötesplatser inom nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Idag finns följande sysselsättningsverksamheter inom nämnden för personer
med funktionsnedsättning:
Mötesplats/träffpunkt är öppna verksamheter för personer upp till 67 år med
psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheterna riktar
sig till personer som behöver en plats att gå till för att träffa andra och för att
bryta eller förhindra isolering. Det finns tre mötesplatser/träffpunkter i
Västerås inkl. Skultuna och som erbjuder social samvaro och olika
aktiviteter.
Daglig verksamhet är en biståndsbedömd verksamhet enligt LSS och som
sträcker sig till 67 års ålder. Målgruppen är personer med en
utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller
har en betydande- och bestående hjärnskada, vilket gör att personen inte kan
yrkesarbeta.
Sysselsättning är en biståndsbedömd verksamhet enligt SoL för personer upp
till 65 år med psykisk funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och som
saknar arbete eller inte studerar.
Befintliga mötesplatser inom äldrenämnden
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Äldrenämnden har sammanlagt 15 mötesplatser, antingen fristående eller
integrerade i särskilda boenden (servicehus eller äldreboende). De fem
fristående mötesplatserna vänder sig främst till de äldre i den aktuella
stadsdelen, men välkomnar alla besökare. Av de tio integrerade
mötesplatserna har fem av dem ett stadsdels/kommundels/landsbygds
överskridande uppdrag. Övriga fem integrerade mötesplatser vänder sig
främst till de boende. Mötesplatsernas lokaler är anpassade med exempelvis
hörselslingor och handikapptoaletter. Målgrupp är personer 65 år och äldre,
och det krävs inget biståndsbeslut för att delta.
I regel finns en personal per mötesplats utöver chef (som brukar ha ansvar
för fler verksamheter). Det förekommer att föreningar eller frivilliga stödjer
mötesplatsen så att den kan hålla öppet under exempelvis helger.
Gemensamt för mötesplatserna, och då främst de fristående, är att de
förutsätter att besökarna klarar det allra mesta själva. Personer som behöver
stöd och hjälp vid sitt besök på en mötesplats behöver ha med sig personal
för sitt individuella hjälpbehov.
Utredningens slutsatser
Den samlade bedömningen av utredningen är att det genom en samordning
av mötesplatser är svårt att tillgodose behoven för målgrupperna inom
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vid en
eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas målgrupper
förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök på en
mötesplats har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. Annars
krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom funktionshinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget. En ökning av antalet
besökare med funktionsnedsättning kan innebära behov av större lokaler
alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken mötesplats det
är. Inte heller detta ryms inom befintlig budget.
Utredningsrapporten avrapporterades till äldrenämnden den 28 april 2020
och till nämnden för personer med funktionsnedsättning den 27 maj 2020.
Båda nämnderna beslutade att lägga rapporten till handlingarna och avsluta
ärendet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.
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Dnr KS 2021/00046-1.6.1
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Västerås 2020
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för
samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2020
års verksamhet.
Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
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Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för
fullmäktige.
Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som
behöver behandlas i särskild ordning.
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall,
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.
Ordföranden har genom ordförandeförslag lämnat följande förslag till beslut
till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för
samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2020
års verksamhet.
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Dnr KS 2021/00052-1.4.2
Beslut - Årsstämma i Västmanlands tolkservice avseende 2020
Förslag till beslut:
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden
aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och att
ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i
kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag
gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och
revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2021.
3. Röstombuden ges i uppdrag att föreslå årsstämman besluta ge ägarna en
utdelning på hälften av det fria egna kapitalet.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i
Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att
tillhandahålla tolk- och översättartjänster.

8 (21)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2021-04-29

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 april
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden
aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och att
ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i
kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag
gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och
revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2021.
3. Röstombuden ges i uppdrag att föreslå årsstämman besluta ge ägarna en
utdelning på hälften av det fria egna kapitalet.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Dnr KS 2019/00235-1.6.1
Beslut - Revisionsrapport 2018:9 - Granskning rörande det
strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar
Förslag till beslut:
1. Rapportens rekommendationer är omhändertagna och föranleder ingen
ytterligare åtgärd
2. Rapporten läggs till handlingarna
3. Revisorerna säger i denna rapport att kommunstyrelsen bör föreslå
fullmäktige att öka fastighetsunderhållet. En sådan hållning innebär att något
annat politikområde skulle behöva prioriteras ned, till förmån för
fastigheterna. I revisionsrapporten sägs inget om vilket område detta skulle
vara, dvs varifrån pengarna skulle tas. Kommunstyrelsen uppmärksammar
fullmäktige på att det inte är en revisionsuppgift att komma med pekpinnar
hur fullmäktige politiskt ska fördela begränsade resurser mellan olika
angelägna politikområden. Även nedprioritering av andra politikområden
kan ha stora negativa konsekvenser.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har under våren 2019 låtit genomföra en revision av det
strategiska underhållet inom teknik- och fastighetsförvaltningens
verksamheter. Fokus låg på fastighetsnämndens underhåll av det kommunala
fastighetsbeståndet. För tekniska nämndens del innebar revisionen en
uppföljning av den revision av gatuunderhåll som gjordes 2015.
Rapporten har remitterats till fastighetsnämnden och tekniska nämnden, som
har yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 april
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapportens rekommendationer är omhändertagna och föranleder ingen
ytterligare åtgärd
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2. Rapporten läggs till handlingarna
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Dnr KS 2018/01231-1.2.1
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Uppkalla en plats eller
gata efter Lars Gustafsson
Förslag till beslut:
1. Fastställandet av namnet "Lars Gustafssons plats" för den öppna platsen i
nordvästra hörnet av Botaniska trädgården godkänns.
2. Uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har efter en motion, daterad 2017-03-09, från Elisabet
Unell (M) fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att namnge en gata eller
plats efter författaren Lars Gustafsson. Claes Kugelberg (M) inkom med ett
nämndinitiativ, daterat 2019-05-20, med en påminnelse om detta uppdrag
samt förslag på lämpliga platser.
Byggnadsnämnden fastställde namnet "Lars Gustafssons plats" för den
öppna platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården på
Byggnadsnämndens sammanträde den 18 februari 2021.
De närmast anhöriga är informerade och ställer sig positiva till förslaget.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 april
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Fastställandet av namnet "Lars Gustafssons plats" för den öppna platsen i
nordvästra hörnet av Botaniska trädgården godkänns.
2. Uppdraget avslutas.
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Dnr KS 2019/01969-7.4.1
Beslut - Svar på motion från (V) om att stoppa försäljningen av
Kristiansborgsbadet
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) har 2019-10-08 lämnat in en motion till Västerås
kommunfullmäktige med rubriken Stoppa försäljningen av
Kristiansborgsbadet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att
upphäva det tidigare beslutet att sälja Kristiansborgsbadet samt att driva
Kristiansborgsbadet i kommunal regi.
Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 309 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden
godkände den 18 februari 2020 förslag till yttrande och överlämnade det till
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Dnr KS 2020/01459-1.3.6
Beslut - Svar på motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på
kommunens skolor
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala
Said (V) samt Vicktoria Bagi (V) har i en motion den 1 oktober 2020 med
rubriken Motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor
föreslagit att det ska finnas kostnadsfria mensskydd på Västerås stads grundoch gymnasieskolor. Vänsterpartiet menar att det är en klassfråga och en
jämställdhetsfråga och en del i att bekämpa barnfattigdomen.
Vänsterpartier föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att berörda nämnder utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och
gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd
Kommunfullmäktige har den 1 oktober 2020, § 253 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har
inkommit med remissvar inom angiven tid (GSN 2020/03333- 1.711 och
UAN 2020/01142- 1.7.1).
Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har
inkommit med i huvudsak följande synpunkter: De uttrycker en förståelse för
att det kan vara en viktig fråga, men framhåller att tillhandahållande av
mensskydd inte inryms i grund- och gymnasieskolas uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att gratis
mensskydd inte endast är en kommunal fråga.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 februari
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

20
Dnr KS 2020/00906-10.4.3
Beslut - Svar på motion från (V) om att stärka Västerås stads
antirasistiska arbete
Förslag till beslut:
1. Motionens första att-sats avslås.
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2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Viktoria Bagi och Olle
Kvarnryd, samtliga från (V) har i en motion med rubriken Motion från (V)
om att stärka Västerås stads antirasistiska arbete föreslagit:
- att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under kommunstyrelsen varje år
som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta med
antirasism (exempelvis utbildningar och workshops) i enlighet med
motionens intentioner
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lista på ett antal
organisationer, föreläsare och material som andra kommuner har använt sig
av vid liknande satsningar gällande antirasism.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2020 § 162 KS 2020/00906-10.4.3
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första att-sats avslås och att
motionens andra att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot
bakgrund av att arbetet mot rasism är likt arbetet med barnrätt, jämställdhet
och tillgänglighet: Det får bäst effekt när vi arbetar med det systematiskt och
långsiktigt, i samtliga processer och i alla de samhällstjänster vi
tillhandahåller. Erfarenheter från tidigare arbete med att tillhandahålla stöd
från en öronmärkt pott pengar visar att det ofta är chefer och verksamheter
som redan arbetar aktivt med frågorna som äskar pengar från potten. Arbetet
med antirasism behöver därför bakas in i stadens styrning och HR-processer
för att få bästa effekt. Arbete pågår för att konkretisera denna styrning
kopplat till social hållbarhet genom en handlingsplan för social hållbarhet
som planeras vara klar vårterminen 2021. Inom HR har värdegrunden
ytterligare förtydligats och kopplats till mänskliga rättigheter genom
Västerås stads Bemötandekod.
Sedan 2016 ingår Västerås stad i det nationella nätverket för European
Coalition of Citiec Against Racism (ECCAR) efter ett beslut i
kommunstyrelsen. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och
Regioner. ECCAR har en tiopunktsplan som Västerås stad i och med inträde
i nätverket har åtagit sig att arbeta med. Punkterna är följande:
Konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen
Integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem
Erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
Informera om gällande rättigheter och skyldigheter
Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
Säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och
välfärdsleverantör
Erbjuda lika tillgång till bostäder
Utmana diskriminering och rasism genom utbildning
Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen
Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering
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Dessa punkter utgör basen för arbete för social hållbarhet och ickediskriminering. Arbete pågår för att förverkliga punkterna inom projekt
såsom Fokus Hammarby, Bostadsförsörjningsprogram och handlingsplan
likväl som inom HRs framtagande av aktiva åtgärder som är direkt kopplad
till diskrimineringslagen. Ambitionen för 2021 är att genom en bättre
styrning och organisering som utgår ifrån kommande handlingsplan för
social hållbarhet samordna det antirasistiska arbetet och systematisera det
mer under målområde inkludering, samhandling och demokrati. Det betyder
att arbetet kommer att följas upp årligen och att en nulägesanalys görs 2021
som bas för uppföljning. Tidigare har inga samlade analyser av läget gjorts
på området.
När det gäller att ta fram en lista på organisationer och föreläsare som kan
användas för satsningar att jobba med antirasism så har Forum för levande
historia en mängd bra föreläsare kopplade till sig. Forum för levande historia
är en statlig myndighet som har fått regeringens uppdrag att utbilda om
rasism i historien och idag. Detta uppdrag har de kopplat till den nationella
planen för att motverka rasism och andra former av fientlighet och hatbrott.
På Forum för levande historia finns idag flera webbutbildningar som
regeringen beslutat ska vara gratis från 2021. Även beställda föreläsningar
för kommuner och specifikt riktade mot skolan och socialtjänst är
kostnadsfria.
Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats avslås och att
andra att-satsen inte föranleder ytterligare åtgärd mot bakgrund av att
myndigheten Forum för levande historia tillhandahåller föreläsningar och
digitala utbildningar om rasism för att bättre arbeta antirasistiskt. Samtliga
dessa utbildningar kommer att vara gratis från 2021. Det antirasistiska
arbetet och arbetet med att motverka diskriminering av olika slag kommer
även att tydligare inarbetas i styrningen kopplat till social hållbarhet och
inom HR genom Bemötandekoden och aktiva åtgärder under 2021.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

21
Dnr KS 2020/01556-2.7.3
Beslut - Svar på motion från (V) om att installera ett system för
att låsa skolor och förskolor vid yttre hot
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala
Said (V) och Vicktoria Bagi (V) har i en motion med rubriken Motion från
(V) om att installera ett system för att låsa skolor och förskolor vid yttre hot
föreslagit att fastighetsnämnden i samråd med berörda nämnder får i uppdrag
att ta fram en låsfunktion som är tillgänglig för all personal i skolan och förskolan samt att fastighetsnämnden i samråd med berörda nämnder skynd-

13 (21)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2021-04-29

samt installerar den framtagna låsfunktionen på samtliga kommunala skolor
och förskolor i Västerås.
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2020, § 298 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fastighetsnämnden.
Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fastighetsnämnden har inkommit med remissvar.
Samtliga remissinstanser har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Att skolsäkerheten idag utgår ifrån en etablerad arbetsmetod kallad PDV
(pågående dödligt våld).
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att barnoch utbildningsförvaltningen sedan 2017 tillsammans med säkerhetsenheten
på stadsledningskontoret har arbetat aktivt med utbildningar riktat mot för-,
grund- och gymnasieskolor i hur skolpersonal ska agera vid hotfulla situationer. Bland annat utbildades alla Västerås stads rektorer och flertalet skolor
2019/2020 med hjälp av ett externt säkerhetsföretag.
Att installera ett låssystem på samtliga förskolor och skolor kan bidra till en
falsk säkerhet vilket kan leda till en ökad oförmåga att hantera pågående
dödligt våld och därmed få helt motsatt effekt mot den avsedda.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

22
Dnr KS 2019/02182-1.3.6
Beslut - Svar på motion från (SD) om att upprätta en
inflyttningsstrategi för Västerås stad
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Upprätta en
inflyttningsstrategi för Västerås stad föreslagit:
Att berörd instans genomför en undersökning om vilka faktorer som bidrar
till att förvärvsarbetare och företagare väljer att bosätta sig samt bo kvar i
Västerås
Att ett strategidokument tas fram utifrån undersökningens resultat.
Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 § 373 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Västerås har 154 049 invånare (2019) och mellan åren 2016-2019 var
befolkningsökningen i Västerås stad den 47:e högsta i landet med 4,5
procent. Under hela 2000-talet har befolkningen i genomsnitt ökat med
ungefär 1 400 personer per år, men de senaste fem åren har folkökningen
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varit ovanligt stor. Under den perioden har befolkningen ökat med i
genomsnitt cirka 2 000 personer per år. Folkökningen beror på ett stort
flyttningsöverskott (att fler flyttar till Västerås än från Västerås) och på den
naturliga folkökningen med fler födda än avlidna. Med en prognosticerad
befolkningsökning på 1 600 personer årligen, kommer kommunen att passera
200 000 invånare år 2050.
Idag är nästan 50 procent av befolkningen i Västmanlands län mellan 25 och
64 år. Andelen kommer att minska till knappt 48 procent av befolkningen år
2030. Det är en något lägre nivå än i riket som helhet (49 procent). Antalet i
alla åldersklasser beräknas att öka. Det är dock bara de unga vuxna, 16-24 år,
och de äldsta, 80 år och äldre, som ökar som andel av befolkningen. De
senaste tio åren har det i genomsnitt fötts 300 fler barn än vad det har avlidit
personer. De kommande elva åren förväntas att både antalet födda barn och
antalet avlidna ökar vilket innebär att födelseöverskottet är nästan
oförändrat. Det flyttar något fler till Västmanlands län från övriga Sverige än
tvärtom. Både inflyttningen och utflyttningen beräknas att öka i framtiden.
Det finns idag god kunskap om varför människor väljer att bo kvar och flytta
till en specifik plats. Tillväxtanalys har i flertalet rapporter undersökt olika
aspekter av attraktivitet.
En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats dit människor vill flytta
och där människor vill bo kvar. Att skapa en boendeattraktivitet innebär
således att skapa en attraktiv plats för människor att vilja bo på. En plats
med en hög näringslivsattraktivitet är en plats där företag vill vara
lokaliserade, medan en plats med en hög besöksattraktivitet är en plats som
människor vill besöka.
En förutsättning för att en individ ska kunna bo på en viss plats är att
individen har ett arbete eller en försörjning. Detta innebär att faktorer som
påverkar en regions näringslivsattraktivitet, till viss del även påverkar
regionens boendeattraktivitet. Besöksattraktivitet innebär att få människor att
besöka en plats, det vill säga att skapa en ökad turism och att bidra till det
lokala näringslivet.
En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats dit människor vill flytta
och där människor vill bo kvar. Ett mått på boendeattraktivitet är därmed
befolkningsmängden, eftersom platser där en stor mängd av befolkningen
har valt att bo är att betrakta som attraktiva platser. Regioner med en positiv
nettoflyttning (det vill säga att inflyttningen är större än utflyttningen) kan
tolkas som regioner med en hög boendeattraktivitet, medan regioner med en
negativ nettoflyttning kan tolkas ha en boendeattraktivitet på avtagande. Det
främst är personer i åldrarna 19 till 30 som står för de långa flyttningarna.
Flyttintensiteten är som störst för åldrarna 21 till 23 då den ligger på 8
procent.
I rapporten Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra?
redogörs för de främsta skälen som individer (med hög och låg utbildning)
uppger till varför de har flyttat: Arbetsmarknadsrelaterade (26%), ett bättre
boende (24%), för att gå en utbildning (17%) eller på grund av sociala
orsaker/familjerelaterat (16%). Endast 12 procent uppger att de flyttade på
grund av den lokala omgivningen (det vill säga kultur, nöjen, kommersiellt
utbud och så vidare). Individer med hög utbildning nämner i högre
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utsträckning arbetsmarknadsskäl som flyttmotiv än de med en låg utbildning
(31% respektive 24%).
Näringslivets lokalisering bestäms, enkelt uttryckt, av där företagen finner
det mest fördelaktigt att bedriva sin verksamhet. Företag söker således
platser där de har mest fördelar, kan få högst intäkter och har lägst kostnader.
Att skapa de rätta förutsättningarna för näringslivet att bedriva ekonomisk
verksamhet brukar benämnas som att skapa ett gynnsamt
"näringslivsklimat". I Tillväxtanalys (2013c) studeras hur kommuner kan
arbeta med att förbättra det lokala näringslivsklimatet. Rapporten innehåller
en litteraturöversikt, intervjuer med företagare och representanter för
kommunledningen i olika kommuner, samt en omvärldsspaning med
exempel på insatser för näringslivsutveckling i andra länder. Enligt denna
rapport är följande faktorer av betydelse för det lokala näringslivsklimatet:
• Kvaliteten på offentlig service och myndighetsutövning
• Tillgången till infrastruktur
• Utbildning och humankapital
• Inställningen till entreprenörskap och möjligheterna att utveckla affärsidéer
• Näringslivets sammansättning och förekomsten av kunskapsspridning.
En viktig förutsättning för det lokala näringslivsklimatet är att den offentliga
servicen och myndighetsutövningen är av bra kvalitet. Detta innefattar inte
bara en snabb och adekvat handläggning av ärenden, utan även kommunens
inställning till företagande. Näringslivsklimatet är även beroende av en bra
infrastruktur, det vill säga att det finns bra transport- och
kommunikationsmöjligheter, samt invånarnas utbildning och kompetens. En
annan viktig faktor är inställningen till entreprenörskap och möjligheterna att
utveckla affärsidéer. Detta innefattar dels mjuka aspekter såsom attityder och
riskbenägenhet, men även aspekter såsom tillgången till kapital. Den sista
faktorn i listan ovan, näringslivets sammansättning, innefattar sådana
aspekter som koncentrationsfördelar vilket innebär att regionerna bör ta
tillvara och utveckla sina komparativa fördelar.
Västerås stad arbetar på en mängd olika sätt med att vara en attraktiv
kommun ur dessa tre aspekter. Västerås marknad och näringsliv har i
uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi
och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling.
Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås
närvaro regionalt, nationellt och internationellt vilket bidrar till ökad
kunskap, fler besökare och etableringar samt stärker Västerås
platsvarumärke.
I Västerås vision 2026 staden utan gränser finns dessa fem mål som väl
fångar stadens olika aspekter av attraktivitet:
Världsledande kunskap
Vi ser framför oss en stad som framgångsrikt kombinerar teknisk utveckling
med mänskliga behov. På så vis kan vi fortsätta att vara ledande inom
elkraft, miljö- och energiteknik, men också inom nya teknikområden. Vår
stabila grund av företagande och affärsmässiga framgångar gör att vi kan
locka nya talanger och entreprenörer att bosätta sig här.
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Tillsammans för Västerås
Vi vill att du ska känna dig delaktig och vilja vara med och bidra till en trygg
och harmonisk stad. Vi vill ha miljöer och aktiviteter där du kan hitta ett
socialt sammanhang att ingå i. Ett starkt engagemang gör oss nyfikna på
varandra och våra olikheter. Mångfalden kommer bli vår stora tillgång och
våra olikheter skapar många möjligheter.
Den mälarnära staden
Vårt sjönära läge ger förutsättningar för att expandera och utvecklas som
stad. Västerås fysiska utveckling är omtalad, bland annat för att vi
framgångsrikt förenat modern arkitektur med människors behov av närhet
till vattnet och naturen.
Västerås i världen - världen i Västerås
Genom kreativa samarbeten skapar vi mervärden som alla kan ta del av. Vår
öppenhet för nya idéer och kloka samverkansformer gör att vi enkelt och
miljöeffektivt rör oss mellan stad och landsbygd. Moderna transporter gör
det enkelt för övriga omvärlden att ta sig hit. Fler och fler tar sig till vår stad
och vill vara med.
Handlingskraft och stolthet
Vi kombinerar innovationer och mänsklig samverkan vilket ger resultat. Vi
visar handlingskraft och förmåga att leverera. Västerås är en stad att vara
stolt över. En stad med självaktning, där många vill leva sina liv. För visst är
det lätt att bo och leva i en stad som alltid ger dig möjlighet att komma
vidare - en stad där ingen längre känner några gränser.
Stadsledningskontoret föreslår sammanfattningsvis att motionen inte
föranleder någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan idag finns
god kunskap om varför individer väljer att flytta och bo i en stad och att
kommunen redan idag arbetar med stadens attraktivitet ur dessa olika
aspekter. Därför är bedömningen att någon undersökning om dessa
förhållanden inte behöver genomföras samt att något nytt strategidokument
inte behövs för detta arbete.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

23
Dnr KS 2020/00371-1.5.2
Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppmärksamma och
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en
motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och
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synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås
stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott
mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för
kommunismens brott mot mänskligheten.
Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har inte remitterats vidare.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det
inte bedöms vara en fråga för Västerås stad att på egen hand införa en
minnesdag för kommunismens brott mot mänskligheten och att flera initiativ
för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

24
Dnr KS 2021/00657-3.10.3
Svar på fråga från (M) till tekniska nämndens ordförande
angående markarbeten på Vasagatan och avstängning av
busstrafik
Förslag till beslut:
Frågan förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) anmälde på kommunfullmäktiges sammanträde den 15
april 2021 en fråga om markarbeten på Vasagatan och avstängning av
busstrafik ställd till tekniska nämndens ordförande Anna Thunell (MP).

25
Dnr KS 2021/00499-3.14.1
Svar på interpellation från (SD) till kommunstyrelsens
ordförande - Har du för avsikt att verka i enlighet med resultatet
av folkomröstningen?
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15
april 2021 en interpellation "Har du för avsikt att verka i enlighet med
resultatet av folkomröstningen?" ställd till kommunstyrelsens ordförande
Staffan Jansson (S).
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26
Dnr KS 2021/00102-8.2.2
Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens
ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i
långvarig bidragsberoende
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den
4 februari 2021 en interpellation om den stora andelen vuxna bidragstagare i
långvarig bidragsberoende ställd till individ- och familjenämndens
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S).

27
Dnr KS 2021/00206-1.4.2
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande
om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 4 februari 2021 en interpellation om hur staden lever upp till sina
servicedeklarationer ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson
(S).

28
Dnr KS 2021/00101-2.7.2
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande
om trygghetsappen
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) och Irene Hagström (M) anmälde vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 en interpellation om
trygghetsappen ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

29
Dnr KS 2021/00428-2.6.0
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande
om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.

19 (21)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2021-04-29

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) anmälde vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2021 en interpellation om
Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar ställd till
kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

30
Dnr KS 2021/00427-7.0.2
Svar på interpellation från (V) till kulturnämndens ordförande Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen?
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den
11 mars 2021 interpellation om vad som händer med sommarlovs-lajv på
Östra holmen ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP).

31
Dnr KS 2021/00457-2.4.6
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
alltid bästa möjliga möte
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15
april 2021 en interpellation om alltid bästa möjliga möte inom Västerås stad
ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

32
Dnr KS 2021/00580-1.4.2
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande
om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att
majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om
Västerås flygplats.
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Therese Pransjö (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15
april 2021 en interpellation om vilka kostnader som har uppkommit på grund
av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås
flygplats ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).
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33
Dnr KS 2021/00586-1.5.2
Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens
ordförande om avveckling av Västerås Science Park
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) och Samuel Stengård (KD) anmälde vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april 2021 en interpellation om
avveckling av Västerås Science Park ställd till kommunstyrelsens ordförande
Staffan Jansson (S).

34
Dnr KS 2021/00619-1.3.6
Svar på interpellation från (M) till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande om vad etableringen av
Tranellska gymnasiet har kostat skattebetalarna
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den
15 april 2021 en interpellation om vad etableringen av Tranellska gymnasiet
har kostat skattebetalarna ställd till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S).

35
Dnr KS 2021/00655-6.5.3
Svar på interpellation från (V) till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande om konsekvenser av
pandemin och distansundervisning i gymnasieskolan
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den
15 april 2021 en interpellation om konsekvenser av pandemin och
distansundervisning i gymnasieskolan ställd till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S).

36
Dnr KS 1842491Nya interpellationer, frågor och motioner
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