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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

3
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

4
Dnr KS 2021/02182-1.1.1
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nan
Rummelhoff (SD)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Nan Rummelhoff (SD) har inkommit. Ny ersättare är Magnus Jesperson
(SD).

5
Dnr KS 2021/02346-1.1.1
Entledigande av ledamot i Kommunfullmäktige - Cassandra
Lundgren (M)
Förslag till beslut:
Cassandra Lundgren (M) entledigas från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Cassandra Lundgren (M) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

6
Dnr KS 2021/02469-1.1.1
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Djeila
Ahundzada (S)
Förslag till beslut:
Djeila Ahundzada (S) entledigas från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
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Ärendebeskrivning
Djeila Ahundzada (S) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

7
Dnr KS 2021/02516-1.1.1
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Magnus
Jesperson (SD)
Förslag till beslut:
Magnus Jesperson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Magnus Jesperson (SD) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

8
Dnr KS 2021/02470-1.1.1
Val av ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Djeila
Ahundzada (S)
Förslag till beslut:
1. Djeila Ahundzada (S) entledigas från uppdraget som 1:e vice ordförande
i kommunfullmäktige.
2. XX väljs till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Djeila Ahundzada (S) som har valts till 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag.

9
Dnr KS 2021/02400-1.1.1
Val av ny av nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter
Christelle Njejimana (C)
Förslag till beslut:
XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31
december 2023.
Ärendebeskrivning
Christelle Njejimana (C) 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.
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10
Dnr KS 2021/01956-1.1.1
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Per Bodlund (L)
Förslag till beslut:
Anton Holmlund (L) väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige entledigade Per Bodlund (L) från uppdraget som
ersättare i fastighetsnämnden på sammanträdet den 11 november 2021.
Fyllnadsval bör därför ske

11
Dnr KS 2021/02335-1.1.1
Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Cassandra
Lundgren (M)
Förslag till beslut:
1. Cassandra Lundgren (M) entledigas från uppdraget som ledamot i individoch familjenämnden.
2. XX väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Cassandra Lundgren (M) som har valts till ledamot i individ- och
familjenämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör
därför ske.

12
Dnr KS 2022/00037-1.1.1
Val av ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning efter Axel Ström (M)
Förslag till beslut:
1. Axel Ström (M) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för
personer med funktionsnedsättning.
2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Axel Ström (M) som har valts till ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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13
Dnr KS 2021/02348-1.1.1
Val av ny ledamot i ledamot i nämnden för personer med
funktionsnedsättning efter Göran Sjödahl (-)
Förslag till beslut:
1. Göran Sjödahl (-) entledigas från uppdraget som ledamot i nämnden för
personer med funktionsnedsättning.
2. XX väljs till ny ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Göran Sjödahl (-) som har valts till ledamot i nämnden för personer med
funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

14
Dnr KS 2021/02449-1.1.1
Val av ny ledamot i förskolenämnden efter Sofia Bendix (SD)
Förslag till beslut:
1. Sofia Bendix (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
förskolenämnden.
2. XX väljs till ny ledamot i förskolenämnden intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
Ärendebeskrivning
Sofia Bendix (SD) som har valts till ledamot i förskolenämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

15
Dnr KS 2021/02451-1.1.1
Val av ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning efter Sofia Bendix (SD)
Förslag till beslut:
1. Sofia Bendix (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för
personer med funktionsnedsättning.
2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Sofia Bendix (SD) som har valts till ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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16
Dnr KS 2021/02453-1.1.1
Val av ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
efter Sofia Bendix (SD)
Förslag till beslut:
1. Sofia Bendix (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för
idrott, fritid och förebyggande.
2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Sofia Bendix (SD) som har valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid och
förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

17
Dnr KS 2021/02513-1.1.1
Val av ny ledamot i Mälarenergi AB efter Magnus Jesperson (SD)
Förslag till beslut:
1. Magnus Jesperson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
Mälarenergi AB.
2. XX väljs till ny ledamot i Mälarenergi AB intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
Ärendebeskrivning
Magnus Jesperson (SD) som har valts till ledamot i Mälarenergi AB för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

18
Dnr KS 2021/02514-1.1.1
Val av ny ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB efter Magnus
Jesperson (SD)
Förslag till beslut:
1. Magnus Jesperson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
Mälarenergi Vattenkraft AB.
2. XX väljs till ny ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Magnus Jesperson (SD) som har valts till ledamot i Mälarenergi Vattenkraft
AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval
bör därför ske.
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19
Dnr KS 2021/02515-1.1.1
Val av ny ledamot i Mälarenergi Försäljning AB efter Magnus
Jesperson (SD)
Förslag till beslut:
1. Magnus Jesperson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i
Mälarenergi Försäljning AB.
2. XX väljs till ny ledamot i Mälarenergi Försäljning AB intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Magnus Jesperson (SD) som har valts till ledamot i Mälarenergi Försäljning
AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval
bör därför ske.

20
Dnr KS 2022/00065-1.1.1
Val av lekmannarevisor till Energikontoret i Mälardalen AB
Förslag till beslut:
Fredrik Domert (L) utses till lekmannarevisor i bolaget Energikontoret
Mälarenergi AB fram till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år
2022.
Ärendebeskrivning
Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med
huvudsaklig uppgift att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en
hållbar energiutveckling i Mälardalen. Enligt bolagsordningen ska bolagets
lekmannarevisor utses av den kommun som innehar den största aktieposten.
Efter att Eskilstuna kommun avyttrat ett antal av sina aktier är Västerås stad
den största aktieägaren och kommunfullmäktige ska därför utse en
lekmannarevisor till bolaget.

21
Dnr KS 2021/02399-1.2.1
Beslut - Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB
Förslag till beslut:
1. Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB, enligt bilaga 1,
godkännas att gälla från och med den 17 februari 2022.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2022 organiserades stora delar av verksamheten inom Västerås
marknad och näringsliv AB inom förvaltningen. Verksamheten rörande
näringslivsfrågor och attraktionskraft har knutits närmre kommunstyrelsen
och är organiserat på stadsledningskontoret. Verksamheten som bedrivs i
expectrum learning har organiserats inom barn och utbildningsförvaltningen.
För att hantera bolaget Västerås marknad och näringsliv AB föreslås en
revidering i nuvarande bolagsordning till att styrelsen ska bestå av ett mindre
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antal ledamöter som kommunfullmäktige utser. Styrelse ska enligt förslaget
bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.
Styrelsen i Västerås marknad och näringsliv består förnärvarande av flertalet
externa ledamöter vars syfte är att tillföra branschkompetens eller annan
fackkompetens till styrelsen. Den externa kompetensen har i och med
organisationsförändringen vid årsskiftet samt beslutet att lägga bolaget
vilande spelat ut sin roll.
Återstående styrelsearbete blir av administrativ karaktär och föreslås därav
utgöras av ett mindre antal ledamöter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2021 och lämnar följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB, enligt bilaga 1,
godkännas att gälla från och med den 17 februari 2022.

22
Dnr KS 2022/00074-1.1.1
Beslut - Val av styrelse för Västerås marknad och näringsliv AB
Förslag till beslut:
1. Staffan Jansson (S), Jesper Brandberg (L), Elisabeth Unell (M), Vicki
Skure Eriksson (C) och Amanda Grönlund (KD) entledigas från sina
uppdrag i styrelsen för Västerås marknad och näringsliv AB från och med
den 17 februari 2022 till och med den 31 december 2022.
2. Helene Öhrling, Kennet Julin och Johan Olsson väljs till ledamöter i
styrelsen för Västerås marknad och näringsliv AB från och med den 17
februari 2022 till och med den 31 december 2022.
Ärendebeskrivning
I förslaget till ny bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB
framgår att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter och att
dessa ska utses av kommunfullmäktige.
Förslaget till beslut innebär att nuvarande styrelse entledigas och att Helene
Öhrling, Kennet Julin och Johan Olsson utses till nya ledamöter.

23
Dnr KS 2022/00071-3.3.1
Beslut - Köp av fastigheten Forstmästaren 1 i Malmaberg
Förslag till beslut:
Köpeavtalet avseende fastigheten Forstmästaren 1 i Malmaberg, godkänns.
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Västerås 3:12 m.fl., Björskogsgatan, Västerås (Dp
1841) vann laga kraft 2018-05-02. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse,
byggrätten omfattar 6 300 kvm BTA. Genom markanvisning och därefter
marköverlåtelse har staden sålt fastigheten till Riksbyggen i februari 2019.
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Eftersom byggnationen inte kommit igång som planerat så har staden och
Riksbyggen kommit överens om att staden köper fastigheten till en
köpeskilling om 27 miljoner kronor. Tillträde sker i januari 2022. Kostnaden
för att köpa fastigheten ryms inom fastighetsnämndens exploateringsbudget.
Fastighetsnämnden beslutade 2021-01-23 att förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Forstmästaren 1, Malmaberg godkänns.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
Köpeavtal avseende fastigheten Forstmästaren 1, Malmaberg godkänns.

24
Dnr KS 2022/00056-3.3.1
Beslut - Köp av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207
samt Gasklockan 12
Förslag till beslut:
1. Förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås
1:207 och Gasklockan 12 godkänns.
2. Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av
fastighet Västerås 2:4 godkänns.
Ärendebeskrivning
Projekt Mälarporten löper framåt med planprogram och detaljplaner
pågående parallellt. Det finns flera stora och långtgående utmaningar som
bland annat rör verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor. Stadens
avloppsreningsverk och Lantmännens siloverksamhet utgör två av dessa
utmaningar då skyddszoner omger verksamheterna vilka bromsar projektets
och stadens utveckling,
Västerås stad och Lantmännens förhandling har landat, parterna är överens
om förslag gällande fastighetsförvärv samt fastighetsöverlåtelse i hamnen.
Staden föreslås förvärva Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12
från Lantmännen. Lantmännen ges vidare möjlighet att förvärva del av
Västerås 2:4 i Västerås industrihamn, intill Tvärkajen.
Fastighetsnämnden beslutade 2022-01-18 att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206,
Västerås 1:207 och Gasklockan 12 samt att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av
fastighet Västerås 2:4. I teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande
som låg till grund för fastighetsnämndens beslut beskrivs ärendet ingående.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås
1:207 och Gasklockan 12 godkänns.
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2. Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av
fastighet Västerås 2:4 godkänns.
25
Dnr KS 2021/00986-1.3.2
Beslut - Avfallstaxa 2022
Förslag till beslut:
1. VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2022
godkänns att börja gälla från 1 april 2022.
Ärendebeskrivning
VafabMiljö kommunalförbunds prioriterade projekt och uppdrag för 2022
handlar om att utarbeta nya rutiner och arbetssätt för rapportering av farligt
avfall till Naturvårdsverket, framtagandet av en ny marknadsstrategi,
implementera en ny extern webb, arbeta mot nya framtida
insamlingslösningar, sätta inriktning och koncept för återbruken, förbättra
hanteringen av våra containers, processkartlägga kärnverksamheter, jobba
med prioriterade digitaliseringsaktiviteter, arbeta vidare mot en hållbar
livsstil för förbundets medarbetare och att uppfylla målen i avfallsplanen.
Driftbudget för 2022 landar på +3,7 mnkr, varav den kommunala
avfallsverksamheten (KAV) har en budget på -9,8 mnkr och den övriga
avfallsverksamheten (ÖAV) på +13,5 mnkr. Resultatnivån behöver
förbättras för att förbundet ska nå den ekonomiska målsättningen till 2030.
Intäkterna från försäljning av återvinningsmaterial såsom metallskrot och
wellpapp är till stor del beroende av världsmarknadspriserna. Priset på
wellpapp och skrot har ökat kraftigt det senaste året. I budget 2022 beräknas
en något lägre intäkt jämfört med 2021 men ändå betydligt högre än ett
normalår.
Returpapper blir ett kommunalt avfall fr.o.m. den 1 januari 2022. För att
finansiera insamlingen av returpapper vid befintliga publika
insamlingsplatser är det i budgeten medräknat en höjning av grundavgiften
med 8 % fr.o.m. 1 april 2022, vilket motsvarar en ökad taxeintäkt på 10
mnkr. Kostnaden för det nya returpappersuppdraget är dock beräknat till 13
mnkr. VafabMiljö samlar även in returpapper via befintligt system för
fastighetsnära insamling (FNI). Intäkterna har budgeterats som taxeintäkter,
istället för som tidigare, transportintäkter. För 2022 beräknas denna del till
4,5 mnkr.
Kostnaden för insamling av mat- och restavfall väntas öka med 11,2 mnkr
jämfört med prognos för 2021. Det beror dels på indexuppräkning av avtal
med extern entreprenör avseende insamlingsentreprenaderna i Öst och Väst,
dels på ökade kostnader för inköp av matavfallspåsar.
Västerås stad har önskat en tydligare koppling mellan verksamhetsplan,
långsiktig ekonomisk planering och åtgärder för ökad effektivitet, När det
gäller ekonomisk styrning arbetar VafabMiljö i enlighet med en rullande
treårsbudget. VafabMiljö har framtagit en 10-årsplan för att säkerställa den
långsiktiga ekonomiska planeringen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige
1. VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2022
godkänns att börja gälla från 1 april 2022.

26
Dnr KS 2021/00988-1.2.1
Beslut - Revidering av avfallsföreskrifter i Västerås stad
Förslag till beslut:
Reviderade föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund
antas och börjar gälla från och med den 1 april 2022.
Ärendebeskrivning
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en
ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland
annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter
hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20
§ revideras.
Med anledning av dessa nationella beslut samt överförandet av ansvaret för
insamling av returpapper till kommunerna, finns det anledning att justera
medlemskommunernas Föreskrifter för avfallshantering. Därtill föreslås
några justeringar av redaktionell karaktär och som följer av tillämpningen av
taxan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Reviderade föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund
antas och börjar gälla från och med den 1 april 2022.

27
Dnr KS 2021/01809-3.10.3
Beslut - Dygnsbiljett i kollektivtrafiken
Förslag till beslut:
Införande av dygnsbiljett i kollektivtrafiken i Västerås tillstyrks.
Ärendebeskrivning
Region Västmanland gör om zonstrukturen och produktfloran i
kollektivtrafiken 1 januari 2022. Västerås stad har sedan tidigare beslutat om
ändrade produkter i enlighet med den produktflora som Region Västmanland
nu inför. Detta med skillnad av att Region Västmanland nu inför en
dygnsbiljett, vilket Västerås stad har att ta ställning till vad gäller införande i
Västerås.
Prisnivån föreslås vara 58 kronor helt pris och 44 kronor reducerat pris.
Priserna baseras på dubbelt enkelbiljettpris och justeras varje år med index i
enlighet med tidigare taget beslut av kommunfullmäktige i Västerås.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Införande av dygnsbiljett i kollektivtrafiken i Västerås tillstyrks.

28
Dnr KS 2022/00053-1.2.1
Beslut - Avgift för upplåtelse av enpersonsfordon (elsparkcykel)
på offentlig plats i Västerås stad
Förslag till beslut:
Fastställande av ny upplåtelsekategori, J, i nuvarande avgiftsdokument för
markupplåtelser, tillstyrks. Ny upplåtelsekategori blir: Bedriva uthyrning av
enpersonsfordon (elsparkcykel/elcykel eller liknande).
Ärendebeskrivning
En motion om översyn av stadens avgifter för markupplåtelse på offentlig
plats har bifallits i kommunfullmäktige den 3 september 2020, § 187.
I avvaktan på att nytt avgiftsdokument beslutas, föreslås nuvarande
avgiftsdokument för markupplåtelser i Västerås stad kompletteras med en ny
upplåtelsekategori J: Bedriva uthyrning av enpersonsfordon
(elsparkcykel/elcykel eller liknande).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Fastställande av ny upplåtelsekategori, J, i nuvarande avgiftsdokument för
markupplåtelser, tillstyrks. Ny upplåtelsekategori blir: Bedriva uthyrning av
enpersonsfordon (elsparkcykel/elcykel eller liknande).

29
Dnr KS 2020/01448-3.1.4
Beslut - Lokaliseringsutredning för RoRo-läget i Västerås
Förslag till beslut:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Inriktning att flytta dagens RoRo-läge från Östra hamnen till Västerås
hamn godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta fram underlag för
investeringsbeslut inkluderat redovisning av driftkostnadskonsekvenser, med
återrapportering senast kvartal 1 2023.

Ärendebeskrivning
Utifrån program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (PTIG)
2015-2026 som kommunfullmäktige antog 2015-05-06 §133 samt dess
handlingsplan för åren 2017-2026, som kommunstyrelsen antog 2016-11-23
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§411, ska förutsättningarna för att flytta RoRo-funktionen från centrala
Västerås till Västerås hamn utredas.
Sedan 2017 har utredningsarbete pågått med olika intensitet, men sedan
2020 lades större resurser till utredningsarbetet, som nu kan återredovisas.
Stadsledningskontoret är beställare av lokaliseringsutredningen. Arbetet har
utförts med en projektorganisation bestående av två projektledare från
teknik- och fastighetsförvaltningen, en bred projektgrupp med representanter
från stadsledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, Mälarenergi AB, Mälarhamnar AB samt
Handelskammaren i Mälardalen. Utredningsarbetet har även skett i nära
dialog med det lokala näringslivet i Västerås som är beroende av
godstransporter via det så kallade RoRo-läget. Styrgrupp för projektet har
varit processledningsgrupp (PLG) samhällsbyggnad.
Lokaliseringsutredningen består av ett sammanfattande PM samt två
konsultrapporter med underliggande bilagor. Den ena konsultrapporten
beskriver effekter för de båda hamnarna. Dels om RoRo-funktionen finns
kvar i Östra hamnen med vad då ett "noll alternativ" innebär, samt effekter
för Västerås hamn vid en flytt dit. Den andra konsultrapporten beskriver
även den, effekter för utvecklingen av Mälarporten vid ett "noll alternativ",
samt effekter och identifiering av olika vägval av infrastrukturanpassningar
längs stråket om det förlängs från nuvarande RoRo-läge till Västerås hamn
samt nyttor som uppstår om all godshantering koncentreras till en hamn.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Inriktning att flytta dagens RoRo-läge från Östra hamnen till Västerås
hamn godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att projektera och ta fram underlag för
investeringsbeslut inkluderat redovisning av driftkostnadskonsekvenser, med
återrapportering senast kvartal 1 2023.
30
Dnr KS 2021/00021-1.4.1
Beslut - Delrapport av uppdrag - Årsplan 2021 - Ta fram en
långsiktig strategi för att minska nedskräpningen
Förslag till beslut:
Rapporten Rent Västerås daterad 1 december 2020 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020 §385 i samband med
antagande av årsplan för 2021 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en långsiktig strategi för att minska nerskräpningen och fasa ut
engångsplaster och fossila plaster. Uppdragets första del gällande att ta fram
en långsiktig strategi för att minska nedskräpning har genomförts och
redovisas i bilagd rapport.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten Rent Västerås daterad den 1 december 2020 läggs till
handlingarna.

31
Dnr KS 2020/00802-2.5.0
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Redovisa hur många och
vilka organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som
kostar pengar samt hur mycket Västerås stad betalar till
respektive organisation
Förslag till beslut:
1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas
till berörda nämnder för ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll vid sammanträdet den 7 maj 2020 en motion från
Anna Hård af Segerstad (M) om stadens deltagande i olika typer av
organisationer. I motionen föreslås att staden redovisar hur många och vilka
organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som kostar pengar, samt
hur mycket Västerås stad betalar till respektive organisation. Dessutom
föreslås att staden redovisar vilka organisationer och nätverk Västerås stad
inte har varit aktiva inom de senaste fyra åren, samt som Västerås stad skulle
kunna lämna.
En sammanställning över de olika organisationer och nätverk Västerås stad
är medlem i och betalar avgift till har utifrån motionen tagits fram. Då
många av dessa nätverk och organisationer är professionsspecifika och
hanteras på förvaltningsnivå föreslås att frågan om utträde överlämnas till de
berörda nämnderna för ställningstagande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas
till berörda nämnder för ställningstagande.
32
Dnr KS 2021/00211-1.6.1
Beslut - Svar på revisionsrapport 2021:1 - Granskning av SFIverksamheten
Förslag till beslut:
1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat 29 september 2021
antas och överlämnas till Västerås stadsrevisorer.
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2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Västerås stad granskat om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll med avseende på kvalitet i SFIverksamheten.
EY:s sammanfattade bedömning är att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden delvis har en tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll med avseende på kvalitet i SFI-utbildningen.
EY ger utifrån det som framkommit i rapporten följande rekommendationer
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
* Bryta ner övergripande mål fastställda av kommunfullmäktige och ta fram
verksamhetsanpassade delmål avseende SFI
* Stötta Vuxenutbildningscentrum med att ta fram relevanta och
uppföljningsbara nyckeltal för SFI-verksamheten
* Säkerställ att samtliga verksamheter deltar med identifiering av risker vid
framtagandet av nämndens risk- och internkontrollplan
* Säkerställa att kvalitetsuppföljningen inom SFI sker i enlighet med riktlinje
för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
* Initiera åtgärder för att säkerställa den avtalade andelen legitimerade lärare
inom SFI-verksamheten
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 december
2021 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat 29 september 2021
antas och överlämnas till Västerås stadsrevisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

33
Dnr KS 2021/00611-1.6.1
Beslut - Svar på revisionsrapport 2021:6 - Granskning av
försäljningsprocessen av Kristiansborgsbadet
Förslag till beslut:
1. Fastighetsnämndens yttrande över revisionsrapport 2021:6 - Granskning
av försäljningsprocessen av Kristiansborgsbadet godkänns och
fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra de i revisionsrapporten
framförda rekommendationerna:
* Säkerställa att avgörande moment i försäljningar dokumenteras.
* Säkerställa adekvata möjligheter till uppföljning av avtalade villkor
kopplat till utlovade investeringar.
* Fastställa riktlinje för avyttrande av befintliga fastigheter och byggnader,
för beslut i kommunstyrelsen.
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2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young (EY)
granskat försäljningen av Kristiansborgsbadet i syfte att bedöma huruvida
beredningen och genomförandet av försäljningen har hanterats med
tillräcklig intern styrning och kontroll.
Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2021 skickat ut revisionsrapport 2021:6
- Granskning av försäljningsprocessen av Kristiansborgsbadet på remiss till
fastighetsförvaltningen. Fastighetsnämnden har den 7 december 2021, Dnr
FN 2021/00332-1.7.1, fattat beslut om att godkänna fastighetsförvaltningens
förslag till yttrande daterat den 21 november 2021 och överlämna till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Fastighetsnämndens yttrande över revisionsrapport 2021:6 - Granskning
av försäljningsprocessen av Kristiansborgsbadet godkänns och
fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra de i revisionsrapporten
framförda rekommendationerna:
* Säkerställa att avgörande moment i försäljningar dokumenteras.
* Säkerställa adekvata möjligheter till uppföljning av avtalade villkor
kopplat till utlovade investeringar.
* Fastställa riktlinje för avyttrande av befintliga fastigheter och byggnader,
för beslut i kommunstyrelsen.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
34
Dnr KS 2021/00835-7.0.2
Beslut - Svar på motion från (V) - Avsätt medel för att Västerås
ska bli en fristad för kulturarbetare
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion från (V) - Avsätt medel
för att Västerås ska bli en fristad för kulturarbetare föreslagit att
kommunfullmäktige öronmärker medel till kulturnämnden i nästa års budget
för att finansiera medlemskap i ICORN och att inrätta ett fristadsprogram
samt att kulturnämndens budget räknas upp med motsvarande summa
kommande budgetår för att säkra en fortsättning av fristadsprogrammet.
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021 §249 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kulturnämnden har hanterat frågan om fristad för kulturarbetare utan att
prioritera finansiering inom sin ram. Ett medlemskap i ICORN kostar 2 000
euro per år och inom fristadsprogrammet åtar sig Västerås stad att bekosta
kulturarbetarens uppehälle i form av stipendium vilket varierar beroende på
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om kulturarbetaren kommer själv eller med familj. Även hyra och resor ingår
i åtagandet. En koordinator behövs för att samordna och driva det kulturella
arbetet och normal tjänstgöringsgrad är 25 eller 50 procent enligt ICORN.
ICORNs bedömning är att budgeten per år behöver vara mellan 400-600 tkr,
beräknat på en kulturarbetare med familj. Kostnad för tillkommande
kulturarbetare beräknas till 220-350 tkr per år.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls eftersom medel har
avsatts till kulturnämnden för projekt ICORN - fristad för kulturbärare i
årsplan 2022.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 januari
2022 och lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
35
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 lämnade följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats avslås.
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36
Dnr KS 2021/02092-1.4.2
Beslut - Svar på interpellation från (V) till kommunstyrelsens
ordförande angående kraven på aktiva åtgärder i
Diskrimineringslagen
Förslag till beslut:
Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Vicktoria Bagi (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11
november 2021 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Staffan Jansson (S) angående kraven på aktiva åtgärder i
Diskrimineringslagen.

37
Dnr KS 1855404Nya interpellationer, frågor och motioner
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