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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 2022/01466-1.1.1
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Alexandra
Olsson (S)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter
Alexandra Olsson (S) har inkommit. Ny ersättare är Anny Bustos Teljebäck
(S). Ny ersättare är Frida Gunnarsson (S).

5
Dnr KS 2022/01425-1.1.1
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Marcus
Jacobson (M)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter
Marcus Jacobson (M) har inkommit. Ny ledamot är Håkan Lindberg (M). Ny
ersättare är Erik Degerstedt (M)
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6
Dnr KS 2022/01527-1.1.1
Val av ny ledamot i fastighetsnämnden efter Frida Gunnarsson
(S)
Förslag till beslut:
XX väljs till ny ledamot i fastighetsnämnden intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
Ärendebeskrivning
Frida Gunnarsson (S) som har valts till ledamot i fastighetsnämnden för
mandatperioden 2022-2026 entledigandes från sitt uppdrag på
kommunfullmäktige 24 november 2022. Fyllnadsval bör därför ske.

7
Dnr KS 2022/01459-1.1.1
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Matilda Antonsson
(S)
Förslag till beslut:
XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
Ärendebeskrivning
Matilda Antonsson (S) som har valts till ersättare i fastighetsnämnden för
mandatperioden 2022-2026 entledigandes från sitt uppdrag på
kommunfullmäktige 10 november 2022. Fyllnadsval bör därför ske.

8
Dnr KS 2022/01524-1.1.1
Val av ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
efter Abdullahi Muddei (S)
Förslag till beslut:
XX väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande intill
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Abdullahi Muddei (S) som har valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid
och förebyggande för mandatperioden 2022-2026 entledigandes från sitt upp
drag på kommunfullmäktige 24 november 2022. Fyllnadsval bör därför ske.
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9
Dnr KS 2022/01308-1.1.1
Val till Mälarhamnar AB
Förslag till beslut:
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för
Mälarhamnar AB:
Ordförande/Vice ordförande:
Jenny Freed (S)
Ledamöter:
Mats Eriksson (C)
Eva Kugelberg (M)
Kai Wärn
Suppleanter:
Andrew Burns (KD)
Fredrik Wirström (M)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter
jämte fyra suppleanter, varav Västerås stad ska utse fyra styrelseledamöter
och två suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för
tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt.
Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en
revisorssuppleant. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som
bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till
slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige
(fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

10
Dnr KS 2022/01279-1.1.1
Val av ledamot till arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut:
För tiden från och med den 1 januari 2023 intill det sammanträde då nyvalda
fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val väljs
följande person till ledamot i arbetsmarknadsnämnden:
Marie Ström (V)
Ärendebeskrivning
Till arbetsmarknadsnämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande,
en vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 1 januari 2023 intill det
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sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022 lämnades en
plats vakant.

11
Dnr KS 2022/01267-1.1.1
Val av ledamot till Västerås stads revisorer
Förslag till beslut:
För tiden från och med 1 januari 2023 och till dess att revisionsberättelse har
avlämnats för år 2026 väljs följande person till ledamot i Västerås stads
revisorer:
Kerstin Ånevall Lind (V)
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober utsågs ordförande,
vice ordförande och 7 ledamöter till Västerås stads revisorer. En plats
lämnades vakant.

12
Dnr KS 2022/00506-2.1.2
Beslut - Arvode till externa styrelseledamöter i hel- och delägda
bolag
Förslag till beslut:
Ett årligt arvode motsvarande ett basarvode för förtroendevalda i Västerås
stad utbetalas till externa styrelseledamöter i bolag där staden är hel- eller
delägare.
Ärendebeskrivning
Västerås stad är hel- och delägare i ett antal aktiebolag. För stadens del kan
styrelsemedlemmarna i dessa bolag bestå av externa ledamöter. Då dessa
personer i nuläget saknar arvode föreslås att externa styrelseledamöter ska
erhålla ett fast årsarvode, vilket utgörs av ett arvode som motsvarar ett
basarvode för en förtroendevald i Västerås stad. Basarvodet täcker allt
deltagande i sammanträde, förrättning och övriga uppdrag som hänför sig till
bolagsuppdraget. Region Västmanland har samma konstruktion för
ersättning till externa ledamöter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14
november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Ett årligt arvode motsvarande ett basarvode för förtroendevalda i Västerås
stad utbetalas till externa styrelseledamöter i bolag där staden är hel- eller
delägare.
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13
Dnr KS 2018/02087-1.3.3
Beslut - Antagande av reglementen
Förslag till beslut:
1.Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från den 1 januari 2023.
2.Reglemente för förskolenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
3.Reglemente grundskolenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
4.Reglemente för utbildningsnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
5.Reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
6.Reglemente för individ- och familjenämnden antas att gälla från den 1
januari 2023.
7.Reglemente för kulturnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
8.Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande antas att gälla
från den 1 januari 2023.
9.Reglemente för miljö- och konsumentnämnden antas att gälla från den 1
januari 2023.
10.Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning antas att
gälla från den 1 januari 2023.
11.Reglemente för äldrenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
12.Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd antas att gälla från den 1
januari 2023.
13.Reglemente för byggnadsnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
14.Reglemente för fastighetsnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
15.Reglemente för tekniska nämnden antas att gälla från den 1 januari 2023
16.Reglemente för överförmyndarnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
17.Antagna reglementen i detta beslut ersätter samtliga tidigare gällande
reglementen i sin helhet för respektive nämnd.
18.Kommunfullmäktiges beslut ifrån 6 maj 2010, § 79, dnr 2010/31-KS-040
upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har arbetat med framtagande av helt nya förslag till
reglementen för stadens nämnder. Arbetet påbörjades under våren 2019 och
har gjorts i nära samverkan med respektive förvaltning. Varje förvaltning har
haft minst en kontaktperson i dialogen kring reglementet.
Utgångspunkter för arbetet med översyn av stadens reglemente har varit att
dels skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt
i reglementena, dels att säkerställa att ansvaret och uppdraget från
kommunfullmäktige är klart och koncist formulerat och stämmer överens
med innehållet i respektive verksamhet. Separata beslut från
kommunfullmäktige om verksamhetsansvar har arbetats in i dokumenten.
SFS-nummer och namn på författningar har uppdaterats.
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Ett viktigt dokument för framtagande av de nya förslagen till reglementen
har varit Sveriges Kommuner och Regioners förslag till reglemente för
styrelse och nämnder.
Den 24 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden,
förskolenämnden, fastighetsnämnden, grundskolenämnden, individ- och
familjenämnden, kulturnämnden, miljö- och konsumentnämnden, nämnden
för personer med funktionsnedsättning, nämnden för idrott, fritid och
förebyggande, Skultuna kommundelsnämnd, tekniska nämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden
möjlighet att komma in med yttrande över förslagen till nya reglementen
senast den 30 juni 2021. Varje nämnd gavs möjlighet att lämna synpunkter
på de reglementen man önskade.
I följebrevet till nämnderna med anledning av remissen framhöll
stadsledningskontoret vikten av att varje nämnd sätter sig in i förslagen till
nya reglementen för kommunstyrelsen och de nämnder som man delar
ansvar med eller som ligger "nära" det ansvar man själv har.
Alla utom en nämnd som gavs möjlighet att lämna synpunkter, har inkommit
med remissyttrande. Fastighetsnämnden begärde först anstånd med att
inkomma med ett yttrande till efter nämndens sammanträde den 24 augusti
2021. Nämnden meddelande sedan den 13 oktober 2021 att ärendet kommer
att behandlas i fastighetsnämnden som tidigast i början av 2022. Något
yttrande från nämnden har inte inkommit till kommunstyrelsen.
Förslagen till reglemente omfattar kommunfullmäktiges beslut ifrån den 17
oktober 2022 om att bl.a. ta fram ett nytt reglemente för
arbetsmarknadsnämnden. Förslagen till reglemente omfattar även det
uppdrag som kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret den 26 oktober
2022. Det senare uppdraget omfattade följande:
1.Överförmyndarnämndens arbetsgivaransvar för anställd personal inom
överförmyndarverksamheten flyttas till kommunstyrelsen vilket innebär att
överförmyndarnämnden kvarstår men överförmyndarverksamheten flyttas
över till stadsledningskontoret.
2.Kulturnämndens ansvar som arkivmyndighet för Västerås stad upphör och
förs över till kommunstyrelsen. Kulturnämndens ansvar så som huvudman
för stadsarkivet upphör och ansvaret överförs till kommunstyrelsen.
Arkivverksamheten kommer att bedrivas inom ramen för
stadsledningskontoret.
3.Ansvaret enligt följande flyttas från fastighetsnämnden till
kommunstyrelsen:
•Upplåtelse av kommunägd obebyggd mark genom arrende, nyttjanderätt
och tomträtt, samt förvaltning och vid behov omförhandling av avtal;
•Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta
tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt;
•Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse;
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•Upprättande och uppföljning av riktlinjer och handlingsplan för
bostadsförsörjning samt genomförande av de delar som inte ankommer på
annan nämnd;
•Lämna bostadsinformation till allmänheten samt ansvara för tomt- och
småhuskö;
•Bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planeringsoch plangenomförandeprocessen samt är huvudman för
exploateringsverksamheten. I detta ingår att ansöka om ny eller ändrad
detaljplan på stadens mark.
•Företräda staden som sakägare i planläggnings- och
fastighetsbildningsfrågor samt tillvarata stadens, såväl egna som allmänna
ekonomiska och juridiska intressen i plangenomförandeprocessen.
4.I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 17 oktober 2022, ta
fram ett nytt reglemente för arbetsmarknadsnämnden samt föreslå ändringar
i berörda nämnders reglementen med anledning av arbetsmarknadsnämndens
ansvar.
5.Individ- och familjenämnden får arbetsgivaransvar för personal inom
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde vilket innebär att
arbetsmarknadsnämnden inte ska ha en egen förvaltning eller utöva
arbetsgivaransvar.
6.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden byter namn till
utbildningsnämnden.
7.Utredning avseende arbetsmiljöansvaret i relation till nämnderna.
När det gäller punkten 7 om arbetsmiljöansvaret tolkar stadsledningskontoret
uppdraget på sådant sätt att det även omfattar nämndernas arbetsgivaransvar.
Stadsledningskontoret kan konstateras att det finns tre varianter för
arbetsgivaransvar inom Västerås stad. Den traditionella "en nämnd - en
förvaltning", så som byggnadsnämnden med sin förvaltning
stadsbyggnadsförvaltningen. Den andra varianten innebär att flera nämnder
"delar" på en förvaltning och där en av nämnderna har arbetsgivaransvar,
arbetsmiljöansvar och ansvar för förvaltningsorganisationen. Exempel på
denna variant är nämnden för personer med funktionsnedsättning och
äldrenämnden med den gemensam
vård- och omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden ansvarar för förvaltningen
och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Den tredje varianten är den som
gäller för de tre pedagogiska nämnderna. Grundskolenämnden har
arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal inom
nämndens verksamhetsområde samt för personal inom grundskolenämndens,
förskolenämndens samt utbildningsnämndens gemensamma centrala
förvaltningsorganisation barn-och utbildningsförvaltningen.
Förskolenämnden och utbildningsnämnden har arbetsgivaransvar och
arbetsmiljöansvar för underställd personal inom sina respektive
verksamhetsområde.
Stadsledningskontoret bedömer att det inom Västerås stad bör finnas de två
första beskrivna varianterna för arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar och
föreslår således förändringar av arbetsgivaransvaret inom de tre pedagogiska
nämnderna. Förslaget innebär att förskolenämndens och
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utbildningsnämndens arbetsgivaransvar upphör och förs över till
grundskolenämnden som får ansvar för nämndernas gemensamma
förvaltningsorganisation samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för
underställd personal inom de pedagogiska nämndernas verksamhet.
När det gäller överförmyndarverksamheten vill stadsledningskontoret
framhålla Sveriges kommuner och regioners bedömning att en kommun ska
undvika att koppla ihop överförmyndarverksamhet med verksamheter som
arbetar inom den mjuka sektorn eftersom det i en sådan situation finns
tydliga intressekonflikter. Av det skälet är valet av hemvist på
stadsledningskontoret för överförmyndarverksamheten bra.
Stadsledningskontoret vill också framhålla att verksamheten ska organiseras
på sådant sätt inom stadsledningskontoret att överförmyndarverksamheten
kan bedrivas oberoende och självständigt.
När det gäller kommunstyrelsens ansvar som arkivmyndighet och som
huvudman för stadsarkivet, vill stadsledningskontoret framhålla att det är
mycket vanligt att kommuner lägger dessa ansvarsområden under
kommunstyrelsen. Det finns naturliga kopplingar mellan arkiv, ärende- och
dokumenthantering, diarieföring och registratur. Stadsledningskontoret avser
att organisera arkivet inom samma verksamhetsområde som kansliet som
arbetar med de områden som räknats upp i föregående mening.
Samtliga reglementena föreslås att gälla från den 1 januari 2023.
Kommunfullmäktiges särskilda direktiv för fastighetsnämnden från den 6
maj 2010 föreslås att upphöra då det inte är relevant längre sedan staden
lämnat beställar- och utförarmodellen.
I remissvaret har påpekats att man bör förtydliga ansvaret för naturvården
och renhållningen av Mälarens vattenyta samt väghållaransvaret.
Stadsledningskontoret bedömer att en utredning behöver göra tillsammans
med berörda verksamheter får att kunna precisera dessa ansvar. Med
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen för egen del beslutar om ett
utredningsuppdrag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23
november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
1.Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från den 1 januari 2023.
2.Reglemente för förskolenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
3.Reglemente grundskolenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
4.Reglemente för utbildningsnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
5.Reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
6.Reglemente för individ- och familjenämnden antas att gälla från den 1
januari 2023.
7.Reglemente för kulturnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
8.Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande antas att gälla
från den 1 januari 2023.
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9.Reglemente för miljö- och konsumentnämnden antas att gälla från den 1
januari 2023.
10.Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning antas att
gälla från den 1 januari 2023.
11.Reglemente för äldrenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
12.Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd antas att gälla från den 1
januari 2023.
13.Reglemente för byggnadsnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
14.Reglemente för fastighetsnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
15.Reglemente för tekniska nämnden antas att gälla från den 1 januari 2023
16.Reglemente för överförmyndarnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
17.Antagna reglementen i detta beslut ersätter samtliga tidigare gällande
reglementen i sin helhet för respektive nämnd.
18.Kommunfullmäktiges beslut ifrån 6 maj 2010, § 79, dnr 2010/31-KS-040
upphör att gälla.

14
Dnr KS 2022/01492-1.3.4
Beslut - Mälarenergi ABs delägande i bolag för laddning av
tunga fordon
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 30
november 2022.
Ärendebeskrivning
Mälarenergi har tillsammans med Jönköping Energi AB och Öresundskraft
AB utrett och fördjupat kunskaperna om marknaden för laddning av tunga
fordon. Mälarenergis styrelse tog vid styrelsemötet 2022-06-16
inriktningsbeslut att etablera ett nationellt bolag för laddning av tunga fordon
tillsammans med nämnda energibolag samt att bolaget ska vara etablerat
senast under kvartal 1 2023.
Mälarenergis och stadsledningskontorets bedömning är att bildandet av ett
nationellt bolag för laddning av tunga fordon är en fråga av principiell
beskaffenhet. Kommunfullmäktige i Västerås ska därför ges möjlighet att ta
ställning till frågan. Ärendet har föredragits i Mälarenergi ABs styrelse som
har beslutat att godkänna att Mälarenergi AB arbetar vidare att förankra
beslut om delägarskap inom kommunen. De två andra energibolagens
styrelser har tagit motsvarande beslut.
Avsikten är att bolaget ska bildas under kvartal 1 2023.
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15
Dnr KS 2022/00162-6.0.2
Beslut - Motion från (M) om fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) har i en motion med rubriken Fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet föreslagit att grundskolenämnden ska
undersöka möjligheterna att starta ett liknande projekt som "Aktivitet
förebygger" som är ett koncept Ängelholms kommun jobbar med. Det är ett
samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det
förebyggande arbetet sätts i fokus och som omfattar de kommunala skolorna
tillsammans med olika föreningar i kommunen och där elever i årskurs fyra
och sex har föreningsverksamhet i anslutning till skoltid. Motionären vill
starta ett liknande projekt i Västerås, undersöka möjligheten till att söka
olika bidrag för detta, starta med några skolor på försök där eleverna är i
störst behov av aktiviteter för trygghet och förebyggande och efter en
provperiod på ett år utvärdera resultatet.
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2022 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter:
Förvaltningen har haft en dialog med företrädare för grundskoleverksamhet
och med företrädare för kultur-, idrott och fritidsförvaltningen. Man bedömer
att det i Västerås skolor finns en ökad medvetenhet av att aktivt stimulera
barn och elever till rörelse och att skolorna arbetar med frågan om ökad
rörlighet på olika sätt, utifrån skilda behov och förutsättningar på respektive
enhet vilket ges exempel på.
En sammantagen bedömning är att det redan pågår olika arbeten för att
stimulera aktivitet och rörelse och att man just nu inte har möjlighet att
påbörja ett nytt koncept som "Aktivitet förebygger".
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter:
I nuläget finns det inte möjlighet att genomföra motionärens förslag mot
bakgrund av dialoger med företrädare inom barn- och
utbildningsförvaltningen, föreningars förutsättningar samt att det redan
genomförs liknande insatser. Pandemin har påverkat föreningslivet både
ekonomiskt och genom medlemstapp vilket således lett till färre ledare.
Utifrån det kan föreningar ha svårt att mobilisera resurser till flera olika
insatser.
Vidare anser förvaltningen att befintliga insatser såsom överenskommelsen
mellan nämnden och RF/SISU Västmanland för att stödja samverkan mellan
idrottsföreningar och skolor för att öka idrottslig verksamhet bör fortsätta
enligt plan. Det pågår avgiftsfria lovaktiviteter och TRY IT nära som är ett
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tätt samarbete mellan stadens fritidsgårdar och civilsamhällets föreningar.
Syftet med insatsen är att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid samt
möjligheter att hitta nya vägar in i föreningslivets kultur- och
idrottsverksamheter. Vidare avser förvaltningen att stärka föreningar i
återstart efter pandemin.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14
november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

16
Dnr KS 2022/00204-3.10.1
Beslut - Motion från (KD) om shuttletrafik mellan Västerås C och
Finnslätten
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD), Amanda Grönlund (KD) och Ibrahim Onar (KD) har
lämnat in en motion, daterad 2022-03-10, till kommunfullmäktige med
rubriken Motion om att säkerställa shuttletrafik Västerås C - Finnslätten.
Enligt motionen är tågstopp på Finnslätten en angelägen fråga som vi
behöver komma vidare med och det oavsett hur fördelning i slutfinansiering
för detta tågstopp kan komma att se ut.
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som utreder och väger in alla omständigheter
omkring möjligheterna för detta tågstopp är beställd och oavsett vad man
kan anse om tidsramen för en sådan så kan den ligga på mellan 5-8 år innan
den blir klar, detta beroende på att den styrs och regleras av det lagrum som
finns och den måste ta hänsyn till. I ÅVSen tas mycket bra underlag fram
som under framtagandes gång kommer vara till stor hjälp för oss som stad att
utveckla framtidens transporter av gods och personer till, från och inom
Västerås. Det är positivt. Vi vet att Finnslätten kommer utvecklas i snabb
takt och vi måste kunna göra flera saker samtidigt. En del som vi kan göra
omedelbart är att utveckla och säkra upp en snabb och stabil "shuttletrafik"
med buss från Västerås Central ut till Finnslätten. Detta är något som
även med ett framtida nödvändigt tågstopp kommer vara nödvändigt för all
övrig inpendling från kranskommuner och städer utöver Stockholm.
Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
1. Ett inriktningsbeslut tas att en "shuttlelinje" är väsentlig för att säkra
persontransporterna till och från området,
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och utreda möjligheterna till
denna shuttlelinje, Västerås Central - Finnslätten med utgångspunkt av ett
införande under 2023-24.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat
motionen på remiss till byggnadsnämnden och tekniska nämnden med
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önskan om yttrande senast 30 juni 2022. Tekniska nämnden beslutade om
yttrande till kommunstyrelsen 9 juni 2022 och byggnadsnämnden beslutade
om yttrande till kommunstyrelsen 15 juni 2022.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14
november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

17
Dnr KS 2022/00264-9.0.2
Beslut - Motion från (KD) om att möjliggöra för Västeråsarna att
kunna ha en egen
initial livsmedelsförsörjning i händelse av kris och katastrof
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD) har i en motion med rubriken Motion om att
möjliggöra för Västeråsarna att kunna ha en egen initial
livsmedelsförsörjning i händelse av kris och katastrof föreslagit att stadens
invånare ska erbjudas att kunna köpa matpaket med lång hållbarhet via
Västerås stads avtal för att klara personlig initial livsmedelsförsörjning i
händelse av kris eller katastrof.
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I kommunallagen regleras den så kallade kommunala kompetensen. Av
bestämmelsen framgår att kommunen får ha hand om angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess
medlemmar. Det finns också ett principiellt förbud mot att ge understöd till
enskilda och det framgår även att det endast är tillåtet att ge stöd till enskilda
näringsidkare om det finns synnerliga skäl.
Stadens inköp av de varor som åsyftas i motionen har skett för att säkerställa
tillgången till livsmedel för sårbara grupper inom kommunen och till de
verksamheter som kommunen ansvarar att servera mat till. Att låta stadens
invånare köpa krismat via Västerås stads avtal bedöms inte utgöra ett allmänt
intresse då avsikten är att tillgodose varje medborgares egna initiala
krisberedskap. Förslaget står därför i strid med kommunallagen och den
kommunala kompetensen.
Det föreslagna upplägget bedöms även utgöra ett stöd till enskild och det har
inte framkommit några synnerliga skäl som skulle kunna motivera ett sådant
stöd. Genom att erbjuda kommunens medborgare att nyttja stadens avtal får
den aktuella leverantören en fördel gentemot andra företag och gynnas
därmed, vilket även det strider mot kommunallagen. En kommun får
dessutom inte driva verksamhet inom det egentliga näringslivet eller göra
ingripanden inom denna sektor annat än under mycket speciella
förhållanden.
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En annan aspekt är den rent avtalsrättsliga. Avtalet ifråga är tecknat mellan
Västerås stad och den aktuella leverantören och reglerar köp mellan dessa
två parter. Det aktuella upplägget skulle även, beroende på utformning,
kunna anses snedvrida konkurrensen på den aktuella marknaden och
möjligen aktualisera konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsade
offentlig säljverksamhet.
Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 14 november
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

18
Dnr KS 2022/00391-2.4.3
Beslut - Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Förslag till beslut:
1. Motionens första och andra att-sats bifalls
2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås.
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden samt nämnden för
idrott, fritid och förebyggande samordna ett systematiskt arbetssätt mot
attityder gentemot sexköp. Uppdraget ska finansieras inom ram.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria
Bagi (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken "Motion från
(V) om att stoppa sexuell exploatering" föreslagit kommunfullmäktige att
besluta:
- att Västerås stads skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer
systematiskt arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska
efterfrågan på köp av sexuella tjänster.
- att Västerås stad tillsammans med Region Västmanland utreder
förutsättningarna för att starta och driva en MIKA-mottagning för de som
behöver vård till följd av kommersiell sexuell exploatering
- att anställda inom Västerås stads förvaltningar, som i sitt yrke kommer i
kontakt med unga eller vuxna som har erfarenhet av kommersiell sexuell
exploatering, erbjuds utbildning på området. Jämställdhetsmyndighetens
utbildningsmaterial i webbkursen "Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel" kan ligga till grund för det kunskapshöjande arbetet.
- att Västerås stad genomför en återkommande kartläggning av förekomsten
av kommersiell sexuell exploatering och dithörande människohandel inom
staden. Resultatet av kartläggningen ska redovisas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022 §91 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Motionen har remitterats till grundskolenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden och nämnden för
idrott, fritid och förebyggande.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på förslagets ambition
att motverka sexuell exploatering. Nämnden kan bidra till ett mer
systematiskt arbete med attityder gentemot sexköp för att minska köp av
sexuella tjänster och därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra. När det gäller att utreda förutsättningarna för att starta och
driva en MIKA-mottagning anser man det oklart vad ett genomförande
skulle innebära för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
En utredning behöver genomföras ur ett stadsövergripande perspektiv samt
sannolikt även i samverkan med andra aktörer som exempelvis Region
Västmanland, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen. Förslaget
betraktas i övrigt som positivt. Förslagen om utbildning till medarbetare
samt genomförandet av en kartläggning av kommersiell sexuell exploatering
och människohandel ställer man sig i sak också positiv till men bedömer att
förslagen behöver utredas mer, dels för att veta vad det skulle innebära för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter dels för att
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen idag har liknande uppdrag och
det kanske kan vara tillräckligt att förstärka redan befintliga insatser.
Grundskolenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Grundskolenämnden ser positivt på förslagets ambition att motverka sexuell
exploatering. Nämnden kan bidra till arbetet med att arbeta mer systematiskt
med attityder gentemot sexköp för att minska köp av sexuella tjänster och
därmed bidra till arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den
reviderade läroplanen för grundskolan som ska tillämpas första gången för
höstterminen 2022 förstärks skolans ansvar att arbeta med sexualitet,
samtycke och relationer. Det förutsätter ett förstärkt och mer systematiskt
arbete, exempelvis med att förmedla betydelsen av samtycke, kunskap om
maktstrukturer kopplade till kön, hedersrelaterat våld och förtryck samt
utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer
och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat pornografi. När
det gäller att utreda förutsättningarna för att starta och driva en MIKAmottagning anser man det oklart vad ett genomförande skulle innebära för
Grundskolenämndens verksamheter och ser gärna att en utredning ur olika
perspektiv genomförs.
Förslaget om en förstärkning av utbildningen ses som positivt och något som
kan bidra till ett bättre arbete för att förebygga och hantera frågorna.
Grundskolenämnden vill betona att det även är viktigt utbildningen blir
integrerad med arbetet som redan utförs av skolans elevhälsopersonal, till
exempel skolkuratorer, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck och
skolpsykologer. Genomförandet av en kartläggning av kommersiell sexuell
exploatering och människohandel ställer man sig i sak också positiv till men
bedömer också att förslaget behöver utredas mer, dels för att veta vad det
skulle innebära för Grundskolenämndens verksamheter dels för att
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen idag har liknande uppdrag.
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Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter:
Barn och unga har ett stort behov att få undervisning i vad sexuella tjänster
är, hur utsattheten kan se ut i syfte att inte utföra sexuella tjänster samt att
inte köpa olagliga tjänster. Pågående arbete tillsammans med skola och
region Mitts regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, dit
Västerås stad hör, pågår. Det kan handla om att regionkoordinatorn träffar
skolpersonal för att berätta hur det ser ut i vårt samhälle, farorna med sex
mot ersättning men även att träffa och samtala med barn och unga. Att
skolan fortsatt arbetar med dessa frågor är av yttersta vikt. Det är en
samhällsfråga som kostar lidande och pengar i form av vård på grund av
olika anledningar.
I dag finns behandlingen Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST) som erbjuds
de som köper sex, har ett oönskat sexuellt beteende, har porr- och/eller
sexmissbruk. Det är Västerås stads öppenvård Centrum Mot Våld (CMV)
som har det uppdraget. Det finns dock ingen liknande behandling eller
mottagning riktat till de som behöver vård till följd av kommersiell sexuell
exploatering. Idag hänvisas dessa till CMV. Fördelen med en MIKA
mottagning är att kompetensen samlas på en enhet vilket ökar kunskapen i
bemötandet av dessa individer. Regionkoordinatorn som möter många av
dessa individer berättar att många bär på psykiska trauman, psykiskt dåligt
mående, har sex som självskada samt har behov av medicinsk vård i form av
olika undersökningar, abort och även tester av sexuellt överförbara
sjukdomar vilket gör att Regionen blir viktig i ett sådant samarbete och
bedrivandet av en sådan mottagning. Individ- och familjenämnden motsätter
sig inte att man utreder förutsättningarna och behovet av en MIKAmottagning men ser gärna att Regionen driver frågan.
Västerås stad är sedan 2017 värdkommun för Regionkoordinatorerna mot
prostitution och människohandel. En person utgår från Västerås, den andra
från Uppsala. De ansvarar dock för hela region Mitt dit Västmanlands län,
Gävleborgs län och Uppsala län ingår. Regionkoordinatorerna finansieras av
Jämställdhetsmyndigheten, de tre Länsstyrelserna, Region Västmanland,
Region Uppsala samt alla kommuner i Region Mitt. Regionkoordinatorernas
arbetsuppgifter består förutom operativt arbete och koordinering mellan
olika myndigheter och civilsamhället även att utbilda och föreläsa i ämnet.
Erbjudandet om utbildning ges förutom till myndigheter även exempelvis
föräldrar och företag.
Regionkoordinatorerna samlar redan idag in statistik på förekomst av
kommersiell sexuell exploatering samt kring människohandel. Statistiken
ligger som grund till den årliga redovisningen av arbetet och hur man riktat
sina insatser utifrån det. Om en kartläggning skulle göra skillnad på redan
pågående arbetet är svårt att säga. Däremot kan den ha betydelse för starten
av en eventuell MIKA-mottagning. I grund och botten behöver behovet och
förutsättningarna för MIKA-mottagningen utredas, i den utredningen bör i så
fall kartläggningen vara en del av arbetet. Antal människor som befinner sig
i Sverige och även lokalt kan variera utifrån det polisiära arbetet. Om
polisens arbete med målgrupperna slår väl ut kan det innebära att färre
kommer till oss och befinner sig här. Detta kan göra det svårbedömt över hur
mycket resurser frågan kan få ta
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Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 14 november
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första och andra att-sats bifalls
2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås.
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden samt nämnden för
idrott, fritid och förebyggande samordna ett systematiskt arbetssätt mot
attityder gentemot sexköp. Uppdraget ska finansieras inom ram.

19
Dnr KS 2022/00532-2.6.0
Beslut - Motion från (M) angående Västerås stads inköp
Förslag till beslut:
1. Motionens tredje och fjärde att-sats bifalls.
2. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Marcus Jacobson (M) och Eleonore Lundkvist (M) har i
en motion med rubriken Motion från (M) angående Västerås stads inköp
föreslagit att:
1. staden tar fram en spendanalys som avser vem som köper vad och från
vilken leverantör
2. månadsvis redovisa inköp utanför avtal
3. en sammanställning av inköp utanför avtal finns med i årsredovisningen
4. alla stadens inköpare utbildas i inköpsfrågor.
Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 § 154 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att motionens tredje och fjärde att-sats bifalls
mot bakgrund av att det är rimligt att redovisa en inköpsanalys i
årsredovisningen som omfattar även inköp utanför avtal. Avseende
utbildning av inköpare är detta identifierat som ett utvecklingsområde och
för närvarande pågår ett kontinuerligt arbete att utbilda beställare i ehandelssystemet men där det utvidgas att också omfatta fler kompetenser
såsom inköpare på förvaltningarna under 2023.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd avseende att-satserna ett och två mot bakgrund av att verktyget för
spendanalys finns tillgänglig för nämnderna som kan redovisa sina
inköpsmönster till respektive nämnd där stadsledningskontoret också kan
redovisa sina inköpsmönster till Kommunstyrelsen. Att genomföra en
aggregerad sammanställning för hela staden blir både svårtolkad och inte
funktionell samt att den avviker från de ansvarsprinciper kring nämnders
ansvar som råder. En månatlig rapportering till kommunstyrelsen blir en
ganska stor administrativ pålaga där det kan vara enklare och mer träffsäkert
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att man i nämnderna följer upp inköp med den periodicitet och omfattning
som är nödvändig.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14
november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
1. Motionens tredje och fjärde att-sats bifalls.
2. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

20
Dnr KS 2022/01523-2.8.1
Beslut - Svar på interpellation från (M) till kulturnämndens
ordförande om biblioteket ska användas för att uppmuntra
lagbrott
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktige 2022-11-10 en
interpellation till kulturnämndens ordförande om biblioteket ska användas
för att uppmuntra lagbrott.

21 Dnr KS 1868548Nya interpellationer, frågor och motioner
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