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

2
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

3
Dnr KS 2020/00584-1.1.1
Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Anna Nordanberg
(L)
Förslag till beslut:
1. Anna Nordanberg (L) entledigas från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
2. Henrik Östman (L) väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Anna Nordanberg (L) som valts till ersättare i byggnadsnämnden
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

4
Dnr KS 2020/00585-1.1.1
Val av ny ledamot i Byggnadsnämnden efter Henrik Östman (L)
Förslag till beslut:
1. Henrik Östman (L) entledigas från uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden.
2. Anna Nordanberg (L) väljs till ny ledamot i byggnadsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Henrik Östman (L) som valts till ledamot i byggnadsnämnden
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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5
Dnr KS 2020/00351-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Anton Holmlund (L)
Förslag till beslut:
Jonas Lostelius (L) väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Anton Holmlund (L) som valts till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Kommunfullmäktige entledigade Anton Holmlund (L) från uppdraget vid
sammanträden det 2 april 2020. Fyllnadsval bör därför ske.

6
Dnr KS 2020/00294-1.1.1
Val av ny ersättare i Mälarenergi Elnät AB efter Margaretha
Humble (C)
Förslag till beslut:
Jonathan Taki (C) väljs till ny ersättare i Mälarenergi Elnät AB till och med
den 31 december 2022.
Ärendebeskrivning
Margaretha Humble (C) som valts till ersättare i Mälarenergi Elnät AB har
avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige entledigade Margaretha
Humble (C) från uppdraget vid sammanträden det 5 mars 2020. Fyllnadsval
bör därför ske.

7
Dnr KS 2020/00390-1.1.1
Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Robert Wasserman
(M)
Förslag till beslut:
1. Robert Wasserman (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
Robert Wasserman (M) som valts till ersättare i förskolenämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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8
Dnr KS 2020/00675-1.1.1
Begäran om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anna
Nematbahsh (MP)
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen Västmanland tar fram en ny
ersättare efter Anna Nematbakhsh (MP).
Ärendebeskrivning
Anna Nematbahsh (MP) som valts till ersättare i kommunfullmäktige
mandatperioden 2018-2020 har flyttat från Västerås. Ny ersättare bör därför
utses.

9
Dnr KS 2020/00669-1.1.1
Beslut - Ansökan om dispens för studier på annan ort gällande
uppdrag som ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut:
Anna Nematbakhsh (MP) ansökan om att ha kvar sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljas för återstoden av
mandattiden.
Ärendebeskrivning
Anna Nematbakhsh (MP), som valts till ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, studerar i Uppsala och har utifrån det nyligen
folkbokfört sig i staden.
Enligt kommunallagen medför flytt och folkbokföring på annan ort att en
förtroendevald inte längre är valbar, vilket innebär att uppdraget upphör. Det
finns dock möjlighet för kommunfullmäktige att besluta att den
förtroendevalda får ha kvar sitt uppdrage under återstoden av
mandatperioden.
Anna Nematbakhsh (MP) har utifrån detta inkommit med en ansökan om att
få behålla sin plats som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Fullmäktige ska avgöra om den förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag
utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Av förarbetena framgår att
följande delar bör ingår i en helhetsbedömning:
1. Huruvida den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till hemkommunen
när studier eller motsvarande slutförts.
2. Huruvida den förtroendevalde har avsikt, och reella möjligheter, att delta i
sammanträdena i det organ i vilket han eller hon behåller sitt uppdrag. Den
förtroendevalde bör ha praktiska möjligheter att delta i de flesta
sammanträden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den
förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag.
Anna Nematbakhsh studerar sedan cirka två år tillbaka på
samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala universitet. Gällande
utbildningen så finns det möjlighet att utebli från vissa kursmoment och
komplettera dessa på annat sätt. Anna Nematbakhsh uppger att hon vid ett
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antal tillfällen prioriterat bort föreläsningar för att istället gå på
nämndsammanträden.
Fram till början av april pendlade Anna Nematbakhsh till studierna med buss
men då hon tyckte det tog för mycket tid i anspråk valde hon att flytta till
Uppsala. Hon har medvetet valt en bostad som ligger nära en busshållplats
för att kunna åka till Västerås på ett smidigt sätt.
Anna Nematbakhsh är född och uppvuxen i Västerås och hon har familj och
vänner här som hon håller tät kontakt med. Hittills har hon varit Västerås
nästan varje helg sedan flytten. På frågan om hon avser att flytta tillbaka till
Västerås efter studierna så säger hon att om det finns möjlighet till arbete
inom utbildningsområdet så är chanserna mycket stora för att hon flyttar
tillbaka.
Stadsledningskontoret bedömer att det utifrån samtliga uppgifter i det
enskilda fallet, finns skäl som talar för att Anna Nematbakhsh ska få ha kvar
sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under
återstoden av mandatperioden. Stadsledningskontorets bedömning är att
kommunfullmäktige omgående bör ta ställning till Dambergs ansökan om att
kvarstå som ersättare utifrån de omständigheterna som omnämns i
förarbetena till nuvarande 4 kap. 7 § kommunallagen och som finns i det
enskilda ärendet.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 29 april 2020.
Protokollsutdrag delges separat.
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Dnr KS 2019/01247-1.6.1
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Västerås 2019
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för
samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2019
års verksamhet.
Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
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.
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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.
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Dnr KS 2020/00518-1.2.1
Beslut - Tillägg till kommunstyrelsens reglemente om att ge
kommunstyrelsen rätt att besluta om förflyttning mellan
anställningsmyndigheter
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen ges, genom tillägg i kommunstyrelsens reglemente, rätt
att besluta om förflyttning av arbetstagare mellan anställningsmyndigheter.
Ärendebeskrivning
Det finns i vissa fall skäl till att hänföra beslut om förflyttning av
arbetstagare från nämndnivå till den stadsövergripande nivån. Ett sådant skäl
kan vara att det vid ett stort personalbortfall bland den ordinarie personalen
inom en viss verksamhet är nödvändigt att snabbt kunna säkerställa
personalresurser inom den verksamheten genom förflyttning av arbetstagare
från en annans nämnds verksamhet. Mot bakgrund av beslutets art bör
kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen rätt att fatta sådana beslut om
förflyttning av arbetstagare. Beslutet bör läggas till i kommunstyrelsens
reglemente under rubriken Personalpolitiken och arbetsgivarfrågor i 9 §.
Vidare föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar rätten
att fatta beslut till stadsdirektören. Innan beslut fattas ska samråd ske med
HR-direktör och berörda förvaltningschefer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen ges, genom tillägg i kommunstyrelsens reglemente, rätt
att besluta om förflyttning av arbetstagare mellan anställningsmyndigheter.
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Dnr KS 2018/02318-2.7.1
Beslut - Policy för livsmedelsförsörjning i Västerås kommun
Förslag till beslut:
Policy för livsmedelsförsörjning antas och kommunstyrelsen får i uppdrag
att anta en beredskapsplan och en handlingsplan för livsmedelsförsörjning.
Ärendebeskrivning
Föreslagen policy respektive beredskapsplan för livsmedelsförsörjning
beskriver stadens handlingsmöjligheter, åtgärder och dimensionerade
planeringssituation för att ha en uthållighet om minst en veckas
livsmedelsförsörjning för prioriterade målgrupper. Planen utgör även en
grund för Västerås stad att klara av en situation där tidsperioden är betydligt
längre än en vecka och som innebär att de som bor, verkar och vistas i
Västerås även klarar sig under en längre tid.
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Föreslagen handlingsplan för beredskap inom livsmedelsförsörjningen
beskriver stadens inriktning och åtgärder för att nå målen. Planerna ska
tillsammans ge verksamheterna stöd i planeringen och genomförandet i
uppbyggnad av minst en veckas förmåga. Handlingsplanen ska även vara ett
stöd i det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för framtida
verksamhetsöverskridande strategier inom området.
Den inhemska primärproduktionen av livsmedel i Sverige har markant
minskat genom åren. Sverige har idag ett stort beroende av import av bl.a.
råvaror och insatsvaror för produktionen av livsmedel. Lagerhållning av
livsmedelsprodukter är i stort sett begränsad till de krav som handeln ställer
och livsmedelskedjan är beroende av transporter, elförsörjning, tele- och
datakommunikationer samt personal som utför en stor del av arbetet i
produktionen. Livsmedelskedjan är i sin helhet komplex och kan störas eller
slås ut och därmed orsaka avbrott i flödet av livsmedel.
Livsmedel inom Västerås stads verksamheter finns idag lagrat för någon dag
och är till stor del beroende av kyla. Inget av stadens kök har reservkraft och
detta inkluderar även kylar och frysar. En liten andel av den mat som finns
lagrad går att äta utan tillagning.
Det yttersta ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjningen på lokal nivå
åligger kommunerna. Staten har dock inte definierat vilken förmåga
kommunerna ska uppfylla. I arbetet med att skapa bättre förutsättningar för
Västerås stad att ta detta ansvar har rimlighetens gränser diskuterats.
Projektgruppen föreslår därför att Västerås stad följer försvarsberedningens
förslag i sin senaste rapport "Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret
och utformningen av det civila försvaret 2021-2025". Försvarsberedningen
anser där att den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i
kris och krig och föreslår att individen ska ha en beredskap för att klara sin
egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga.
Västerås stads beredskap bör då minst följa den enskildes krav om en
förmåga på en vecka. Försörjningen med livsmedel av Sveriges befolkning i
längre tid än en vecka är och måste vara ett statligt ansvar.
Planeringsförutsättningar för arbetet har utgått från Försvarets
forskningsinstitut typfall 4 som fullgör planeringsförutsättningar för
aktörernas planering inför höjd beredskap.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Policy för livsmedelsförsörjning antas och kommunstyrelsen får i uppdrag
att anta en beredskapsplan och en handlingsplan för livsmedelsförsörjning.
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Dnr KS 2020/00045-1.3.2
Beslut - Program för uppföljning av privata utförare av
kommunal verksamhet
Förslag till beslut:
Program för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, daterad
2020-02-18, antas med tillägget att programmet ska inledas med
utgångspunkten att alla privata utförare ska behandlas på motsvarande sätt
som verksamhet beskriven i egen regi.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 3§ ska kommunfullmäktige för varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Det första programmet antogs
2 december 2016. Lagstiftarens mål med programmet är att förbättra
uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata
utförares verksamhet och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när
privata utförare anlitas.
Uppföljning och presentation för invånarna ska främst göras på verksamhet
som är väsentlig ur ett invånarperspektiv och kan endast göras på
verksamheter där vi själva är huvudmän, alltså där vi har ett avtal eller en
beställning, med andra ord inte friskolor som är sina egna huvudmän.
Bakgrunden till lagändringen är bland annat att motverka oegentligheter,
internationella riskkapitalbolag och konkurser bland utförarna av kommunalt
finansierad verksamhet. Det är mot denna bakgrund som reglerna i föreslaget
program ska tillämpas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Program för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, daterad
2020-02-18, antas med tillägget att programmet ska inledas med
utgångspunkten att alla privata utförare ska behandlas på motsvarande sätt
som verksamhet beskriven i egen regi.

14
Dnr KS 2017/01014-3.1.4
Beslut - Uppdrag om utvecklingsprogram för Lögarängsområdet
Förslag till beslut:
1. Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet antas.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla Lögarängsområdet i
samarbete med Nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt
Byggnadsnämnden enligt programmets mål och ställningstaganden. I
uppdraget ingår att i samråd med berörda nämnder arbeta fram ett förslag för
hur drift- och skötselansvaret ska fördelas inom Lögarängsområdet.
Ärendebeskrivning
Lögarängsområdet är ett av Västerås viktigaste park-, rekreations- och
aktivitetsområden och utgör som en del av mälarstranden ett av stadens
viktigaste stråk. Det finns idag många intressen i Lögarängsområdet och
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önskemål om hur området kan utvecklas. Ett projekt pågår idag med en
"hängyta" som bygger på en ungdomsdialog som genomfördes 2016.
Hängytan finns med i investeringsplanen fram till 2025 som tekniska
nämnden planerar att besluta om i slutet av april. Det nya badhuset kommer
också påverka förutsättningarna för området. För fortsatt utveckling av
området som rekreationsområde behöver ytor och funktioner utredas och
samordnas mellan berörda förvaltningar
Kommunstyrelsen gav 2017-04-19 § 178 stadsledningskontoret i uppdrag att
leda programarbetet i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning.
Syftet med uppdraget är att fånga upp Västeråsarnas visioner och önskemål
för hur Lögarängsområdet kan fortsätta att utvecklas som rekreationsområde.
Det framtagna programmet ska fungera som underlag till budgetbeslut för
framtida investeringar.
En invånardialog genomfördes kring årsskiftet 2017/2018. Med dialogen
som utgångspunkt har en projektgrupp med representation från berörda
förvaltningar arbetat fram vision och mål för Lögarängens utveckling.
Utvecklingsprogrammet gick ut på remiss 2019-03-26 till och med 2019-0614. Inkomna synpunkter har bearbetats och relevanta synpunkter har arbetats
in i handlingen. Utvecklingsprogrammet har kompletterats med en
barnkonsekvensanalys och mindre kompletteringar har gjorts till texten i
programmet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
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Dnr KS 2020/00440-3.3.1
Beslut - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, Brottberga 6:19
och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra
Förslag till beslut:
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt
56 650 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har
fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden Sätras första detaljplan Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av projektområdet privatägt. Då Staden
idag inte har rådighet över hela kommande planområde har en markaffär
pågått med Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren) som har ett optionsavtal
med den privata fastighetsägaren. Förvaltningen har, tillsammans med
juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag på fastighetsöverlåtelse.
Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende fastigheterna
Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

9 (12)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2020-04-29

Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt
56 650 000 kronor.
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Dnr KS 2015/01298-212
Beslut - Uppdrag Fördjupad översiktsplan för Sätra (FÖP 68)
Förslag till beslut:
Den fördjupade översiktsplanen för Sätra (FÖP 68) samt tillhörande
hållbarhetsbedömning antas.
Ärendebeskrivning
Västerås växer och behöver planera för en ökad befolkningstillväxt. Stadens
planeringsinriktning är idag 230 000 invånare år 2050, enligt nuvarande
översiktsplan, ÖP 2026. För att kunna möta den växande befolkningens
behov av bostäder och service har en fördjupning av översiktsplanen tagits
fram för Sätra. Inriktningsmålen för Sätra är att det är lätt att leva hållbart,
invånarna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap och att det är
tryggt och tillgängligt. Sätra blir en naturlig del av Västerås med god
tillgänglighet, både med gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och bil till
centrum, till Erikslund och till närliggande stadsdelar. Samtliga bostäder och
samhällsfastigheter kommer att vara tillgängliga med bil för angöring och
lastning. Parkering möjliggörs i tre gemensamma parkeringsanläggningar
och i viss omfattning kan även parkering lösas inom kvartersmark alternativt
i mindre gemensamma parkeringsanläggningar eller liknande.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015 § 460 att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Sätra
inklusive hållbarhetsbedömning innehållande miljökonsekvensbedömning
och social konsekvensanalys.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Sätra är att möjliggöra
byggandet av en ny hållbar stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger på
bostäder med tillhörande offentlig och kommersiell service. Den ska även
säkerställa och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden. Planen ska
redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur för
området samt strategier för genomförandet. Planen utgör en förutsättning och
kommer att fungera som stöd vid upprättandet av kommande detaljplaner
inom området.
Samråd hölls mellan 2018-11-22 och 2019-01-21 och 102 remissvar inkom.
Den fördjupade översiktsplanen bearbetades och kommunstyrelsen beslutade
den 23 oktober 2019 (§412) att ställa ut det reviderade förslaget på
granskning mellan 2019-11-01 och 2020-01-31. Under utställningstiden
inkom 34 yttranden som föranledde endast mindre justeringar och
förtydliganden i planhandlingen. Den fördjupade översiktsplanen bedöms
vara redo för att antas.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 29 april 2020.
Protokollsutdrag delges separat.
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Dnr KS 2020/00488-3.1.2
Beslut - Detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86,
Vedbobacken, Dp 1888
Förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Västerås 4:85 och 4:86, Vedbo, Västerås, daterad 2019-12-03 rev.
2020-03-17, och betecknad Dp 1888.
2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-11-25, godkänns.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2020 föreslå kommunstyrelsen att
hemställa att kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Västerås 4:85
och 4:86, Vedbo, Västerås, daterad 2019-12-03 rev. 2020-03-17, och
betecknad Dp 1888.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för en höjning
av Vedbobacken med 15 meter. Detta för att kunna förlänga pister, skapa en
ytterligare nedfart och få högre fallhöjd. Även en ny servicebyggnad med
restaurang, fler parkeringsplatser och en ny dagvattendamm föreslås.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 29 april 2020.
Protokollsutdrag delges separat.
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Dnr KS 2020/00197-1.4.2
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2020
Förslag till beslut:
Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. I
samband med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen
avseende de uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.
Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och
ansvariga handläggare på stadsledningskontoret.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2019/02206-2.5.0
Beslut - Motion från (M) om stadens deltagande i olika typer av
organisationer
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 7 november 2019 med en motion med rubriken Motion 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.
Västerås stad har cirka 10 000 anställda och verksamheterna spänner över ett
mycket brett område. Det innebär att det finns en mängd olika yrkesroller
och professioner i staden. Deltagande i olika nätverk och organisationer är
ett vanligt sätt för medarbetarna att fortbilda sig och utbyta erfarenheter.
Antalet nätverk där Västerås stad på ett eller annat sätt deltar är därför
väldigt stort.
Många av dessa nätverk och organisationer är professionsspecifika och
hanteras på förvaltningsnivå så någon central förteckning över vilka organisationer Västerås stad deltar i finns inte. Det kan dock finnas en möjlighet
för respektive förvaltning att ta fram uppgifter av den typ som motionären
efterfrågar.
Därför föreslås att samtliga nämnder får i uppdrag att sammanställa en
förteckning över de organisationer man betalar medlemsavgift till och
överlämna dessa uppgifter till stadsledningskontoret. Utifrån de inlämnade
uppgifterna kan sedan en bedömning göras tillsammans med respektive
förvaltning om Västerås stad skulle kunna lämna någon eller några av dessa
organisationer.
Med hänvisning till ovanstående är stadsledningskontorets bedömning att
motionen kan bifallas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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