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Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering
Beslut
Elisabeth Unell (M) utses att justera dagens protokoll tillsammans med
ordföranden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Paragraf 325 till och med 347 är offentliga.

3. Praktikanterna Alexander Lundin, Oliver Sterge och Patricia Hanna får
närvara under hela sammanträdet.
4. Elisabeth Unell (M) anmäler ett nämndinitiativ om att utöka § 3-områdena
för ordningsvakter i Västerås.
5. Roger Haddad (L) anmäler en övrig fråga om att bjuda in polisen till
kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/01500-1.1.1

Val till Von Schinkelska stiftelsen
Beslut
Följande personer utses att representera Västerås stad i Von Schinkelska
stiftelsen intill dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val:
Ledamöter:

Ann-Louise Molin Östling (S)
Eleonore Lundkvist (M)

Ersättare
Nilla Kuul (KD)

Arendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och en ersättare i Von
Schinkelska stiftelsen.

Justerandes sisnatur

Utdracsbestvrkande
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Dnr KS 2022/01502-1.1.1

Val till Kommunala pensionärsrådet

Beslut
Följande personer utses till kommunala pensionärsrådet intill dess att
kommunstyrelsen förrättar nytt val:

Ordförande:
Amanda Grönlund (KD)

Ledamöter:

Denise Norström (S)
Anna Nordin (M)
Monica Stolpe-Nordin (C)

Elias Norgren (SD)
Lars Nordin (V)

Ersättare
Jacob Axelsson (L)
Marita Öberg Molin (S)

Jan-Erik Jansson (M)

Markus Lindgren (MP)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter och fem ersättare till
kommunala pensionärsrådet.

Justerandes signatur

Utdraesbestyrkande

8(66)

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

§ 329

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-14

Dnr KS 2022/01503-1.1.1

Val till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Beslut
Följande personer utses till kommunala rådet för funktionshinderfrågor intill
dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val:

Ordförande:
Magnus Johansson (S)

Ledamöter:

Jonathan Taki (C)
Marie Brandstedt (M)

NillaKuul (KD)
Hawar Asaiesh (V)
Roger Haddad (L)

Ersättare

Markus Lindgren (MP)
Solveig Nilsson (S)

Eva-Lotta Svenson (C)
Jonas Larsson (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse sex ledamöter och sex ersättare till
kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

UKlraEsbestvrkande
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§ 330
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Dnr KS 2022/01501-1.1.1

Val till Tidö slotts stiftelse

Beslut
Ann-Louise Molin Östling (S) utses att representera Västerås stad i Tidö
slotts stiftelse intill dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till Tidö slotts stiftelse.

Justerandes signatur

Uldragsbestvrkande
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Dnr KS 2022/01504-1.1.1

Val till Bostadsstiftelsen Aroseken

Beslut
Staffan Jansson (S) och Elisabeth Unell (M) utses att representera Västerås
stad i Bostadsstiftelsen Aroseken intill dess att kommunstyrelsen förrättar
nytt val.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter i Bostadsstiftelsen Aroseken.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KS 2022/01505-1.1.1

Val till Västerås arbetarinstitut

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kulturnämnden att utse två ledamöter i
Västerås arbetarinstitut.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter i Västerås arbetarinstitut.

Justcrandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/01506-1.1.1

Val till Rådet för romska frågor

Beslut
Vicki Skure-Eriksson (C) utses att representera Västerås stad i rådet för
romska frågor intill dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till Rådet för romska frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbeslvrkande

13(66)

VÄSTERÄS stad
Kommunstyrelsen

§334

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-14

DnrKS 2022/01507-1.1.1

Val till samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde

Beslut
Följande personer utses att representera Västerås stad i samrådsgrupp för
finskt förvaltningsområde intill dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val:

Ordförande:

Anders Teljebäck (S)

Ledamöter:
Monica Stolpe-Nordin (C)

Maria Ringström (M)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter varav en ordförande, till
samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde.

Justerandes sianatur

Utdraesbcstvrkande
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§ 335
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Dnr KS 2022/01509-1.1.1

Val till Oslo - Stockholm 2:55

Beslut
Följande personer utses att representera Västerås stad i Oslo - Stockholm
2:55 intill dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val:
Ledamöter:

Staffan Jansson (S)
Elisabeth Unell (M)

Suppleanter:

Amanda Grönlund (KD)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och en suppleant till Oslo Stockholm 2:55.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/01517-1.1.1

Val till Strategisk regional beredning (SRB)

Beslut
Staffan Jansson (S) och Elisabeth Unell (M) utses att representera Västerås
stad i Strategisk regional beredning (SRB) intill dess att kommunstyrelsen
förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till Strategisk regional
beredning (SRB).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/01412-1.1.1

Beslut - Nominering av begravningsombud

Beslut
Bengt Karlsson (M) nomineras som begravningsombud för Västerås stad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att nominera ett begravningsombud. Länsstyrelsen i
Stockholm förordnar därefter begravningsombud.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr KS 2022/01399-1.5.2

Beslut - Avtal med Mälardalens studentkår

Beslut
1. Stadsdirektören får i uppdrag att säga upp befintligt avtal med
Mälardalens studentkår (Dnr 2013/00874).
2. Stadsdirektören får i uppdrag att godkänna ett nytt avtal mellan
kommunstyrelsen och Mälardalens studentkår med en maximal årlig kostnad
för kommunstyrelsen på 300 000 kronor per år.

3. Stadsdirektören får ensam underteckna avtalet enligt punkten 2.
4. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen när det nya avtalet är
färdigt.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan
Henriksson (M), Stefan Lindh (M) och Klara Helin (M) inkommer med
särskilt yttrande enligt följande:

"För att komplettera med dagens avtal och skillnaden mellan Västerås och
Eskilstuna hur vi idag stödjer studentkåren. Det bör också beskrivas vad vi
har fått ut av befintligt avtal. Utvecklingen och studentkårsverksamhet är
viktig för Mälardalens Universitet. Det är rimligt att kommunstyrelsen också
beslutar om själva avtalet."

Ärendebeskrivning
Västerås stad har sedan 2013 ett avtal med Mälardalens studentkår. I
samband med att högskolan blev universitet har samarbetet med kåren och
med Eskilstuna kommun fördjupats. Som ett led i detta har frågan om ett
gemensamt upplägg avseende avtal aktualiserats. Syftet med detta är bland
annat att ge möjligheter till ett gemensamt årshjul samt underlätta
uppföljning av avtalet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Stadsdirektören får i uppdrag att säga upp befintligt avtal med
Mälardalens studentkår (Dnr 2013/00874).

Justerandes signatur

Utdracsbestvrkande
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2. Stadsdirektören får i uppdrag att godkänna ett nytt avtal mellan
kommunstyrelsen och Mälardalens studentkår med en maximal årlig kostnad
för kommunstyrelsen på 300 000 kronor per år.
3. Stadsdirektören får ensam underteckna avtalet enligt punkten 2.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Caroline Frisk (SD) yrkar att ärendet återremitteras
för komplettering.

Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att ärendet ska
avgöras idag och bifall till stadsledningskontorets förslag, samt att ett tillägg
ska göras om att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen när det nya
avtalet är färdigt.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende återremiss,
dels att ärendet ska återremitteras från Elisabeth Unell (M) och Caroline
Frisk (SD), dels att ärendet ska avgöras idag från Amanda Grönlund (KD)
och Vicki Skure Eriksson (C). Ordföranden föreslår en propositionsordning
där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut
avseende stadsledningskontorets förslag, med tillägg om att återrapportering
ska ske till kommunstyrelsen när det nya avtalet är färdigt, och att
kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Mälardalens studentkår

Utdransbestvrkande
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Dnr KS 2022/01220-2.5.8

Beslut - Ansökan om bidrag för finansiering av Järnvägsklustret
2022
Beslut
1. Ansökan från Järnvägsklustret om ekonomiskt bidrag om 250 000 kronor
beviljas.
2. Branschen måste förbättra marknadsföringen kring järnvägsrelaterade
utbildningar för att locka studerande till de befintliga platserna.

Ärendebeskrivning
Järnvägsklustret i Västerås ekonomisk förening är en medlemsorganisation
och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås och Östra
Mellansverige-regionen. Klustret är en samarbetsplattform för företag som
bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin såsom tågtillverkare,
komponent- och systemleverantörer, infrastrukturentreprenörer, ingenjörsoch utbildningskonsulter samt leverantörer av drift- och underhållstjänster.
Organisationen driver flera projekt i samarbete med akademin (FoU)
offentlig verksamhet och med internationella systerorganisationer.
I Västmanland finns cirka 3 000 personer sysselsatta inom branschen. Länet
och framför allt Västerås utgör en viktig utvecklingsnod. Järnvägsklustrets
uppdrag är att stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi.

Järnvägsklustret har inkommit med ansökan om 250 000 kronor från
Västerås stad. Medlen ska användas för att positionera Västerås som
järnvägstekniskt centrum genom samverkan med små och medelstora företag
i Västerås.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Ansökan från Järnvägsklustret om ekonomiskt bidrag om 250 000 kronor
beviljas.

Yrkanden
Roger Haddad (L) yrkar att ett tillägg görs i beslutet om att branschen måste
förbättra marknadsföringen kring järnvägsrelaterade utbildningar för att
locka studerande till de befintliga platserna.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut
avseende Roger Haddads (L) tilläggsförslag och att kommunstyrelsen
därmed beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sienatur
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Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut
avseende stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed
beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Järnvägsklustret

Justerandcs signatur
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Dnr KS 2021/02099-1.3.2

Beslut - Riktlinje för representation i Västerås stad

Beslut
1. Reviderad riktlinje för representation i Västerås stad antas.

2. Den reviderade riktlinjen ersätter ”Riktlinje för representation i Västerås
stad” fastställd av kommunstyrelsen den 4 december 2013.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2013 att
fastställa riktlinje för representation i Västerås stad. Då närmare tio år för
flutit sedan riktlinjen fastställdes så har en mycket övergripande revidering
av dokumentet nu genomförts. Den reviderade riktlinjen föreslås ersätta den
nu gällande riktlinjen från 2013.
I den reviderade riktlinjen finns sammanfattande tabeller med förtydliganden
av vad som är representation eller ej, samt vad som är att betrakta som
personalvårdsförmåner.

I den reviderade riktlinjen rörtydligas i vilka sammanhang det är godkänt att
bjuda på alkoholhaltiga drycker.

Den reviderade riktlinjen gäller för stadens alla medarbetare och förtroende
valda. Förvaltningarna ska inte anta egna riktlinjer utan använda sig av
stadens gemensamma.
Förslag till förändringar mellan den föreslagna riktlinjen och den nu gällande
är markerade med gult i bilagan.
Till den reviderade riktlinjen hör en bilaga som innehåller beloppsgränser för
representation, instruktioner för momsavdrag samt förtydliganden avseende
förmånsbeskattning. Bilagan ska tillämpas av förvaltningarna. Bilagan
beslutas av ekonomidirektören och bilagan ersätter
tillämpningsanvisningarna som fanns som bilaga till den förra riktlinjen.
Även tillämpningsanvisningarna beslutades av ekonomidirektören.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Reviderad riktlinje för representation i Västerås stad antas.
2. Den reviderade riktlinjen ersätter ”Riktlinje för representation i Västerås
stad” fastställd av kommunstyrelsen den 4 december 2013.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes sienatur
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Dnr KS 2022/00799-1.3.2

Beslut - Riktlinje för det minoritetspolitiska arbetet i Västerås
stad

Beslut
Riktlinje för Västerås stads minoritetspolitiska arbete antas.

Ärendebeskrivning
År 2010 infördes lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. I lagen regleras bl.a. nationella minoriteternas rättigheter
dels generellt och dels specifikt i de så kallade förvaltningsområden för
finska, meänkieli och samiska.

I kommuner som ingår i förvaltningsområdena ska de nationella
minoriteterna bl.a. kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter,
både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndigheter måste se till att det
finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också
kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.
I samband med att minoritetslagen trädde i kraft 2010 anslöt sig Västerås
stad i maj samma år till förvaltningsområdet för finska.

Den 1 januari 2019 trädde revideringar i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den ger samtliga nationella
minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande.
Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Från samma
datum blev också kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer
för sitt minoritetspolitiska arbete.
Utifrån lagkravet på mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet har
Västerås stad formulerat samverkansprinciper för relevanta samråden med
minoriteten samt riktlinjer för sverigefinska förskolan och sverigefinska
skolklassen, F-3.
Det aktuella förslaget, Riktlinje för Västerås stads minoritetspolitiska arbete,
är ett bredare anslag som omfattar rättigheter för samtliga nationella
minoriteter och minoritetsspråk och slår fast ansvarsfördelningen i Västerås
stads organisation.

Riktlinjen utgår från relevanta delar i minoritetslagen och språklagen samt
andra lagar, riktlinjer och styrdokument som fastställer rättigheterna för de
nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

Riktlinje för Västerås stads minoritetspolitiska arbete har arbetats fram i en
process med den nationella minoriteten i samrådet där även tre av stadens
förtroendevalda deltar. Minoriteten har därmed haft möjlighet att utnyttja sin
minoritetsrätt att kunna medverka i beslut som berör dem. Deras synpunkter
och förslag har varit värdefulla i framtagandet av riktlinjen.
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En annan viktig och insatt sakgranskare i framtagandet har varit Lennart
Rohdin, sakkunnig i frågor som rör nationella minoriteter. Han utsågs av
regeringen som särskild utredare 2017, med uppdrag att ta fram förslag för
en stärkt minoritetspolitik.

Förslagen från den utredningen (Nästa steg? Förslag för en förstärkt
minoritetspolitik) ledde fram till en proposition och de lagändringar i lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft
2019.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Riktlinje för Västerås stads minoritetspolitiska arbete antas.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
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Dnr KS 2017/00743-1.2.1

Beslut - Återrapportering av uppdrag om att utreda
förutsättningarna för utlokaiisering av verksamheter

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2017 att
bifalla ett nämndinitiativ om att utreda förutsättningarna för att utlokalisera
lämpliga verksamheter till kommundelarna. I nämndinitiativet uttrycktes
viljan att öka den kommunala närvaron i hela kommunen och att mer
kommunal förvaltning ska förläggas till kommundelarna, främst till stadens
egna lokaler såsom Bäckbyhuset. Detta med utgångspunkt i Västerås stads
dåvarande strategiska utvecklingsområde gällande social utveckling samt att
den kommunala verksamheten har ett betydande ansvar i skapandet av en
sammanhållen stad.
Med utgångspunkt i nämndinitiativet fick stadsledningskontoret i uppdrag att
utreda förutsättningarna för utlokaiisering av lämpliga verksamheter. Syftet
med uppdraget var att identifiera vilka förutsättningar som finns för
utlokaiisering till Västerås stads- och kommundelar för att öka den
kommunala närvaron och därigenom främja social utveckling och en
sammanhållen stad.

Kommunstyrelsen fick även i kommunfullmäktiges årsplan 2022 i uppdrag
att samordna utlokaiisering av fler tjänster till stadsdelar och serviceorter.
Den totala utlokaliseringen ska under mandatperioden uppgå till 130 tjänster.

Totalt har hittills 97 av 130 medarbetare utlokaliserats enligt följande:
* Barn- och utbildningsförvaltningen: 85 medarbetare, bland annat
specialpedagoger, kuratorer, centrala elevhälsan och elevsamordning har
lokaliserats till Bäckbyhuset.
* Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen: 9 medarbetare, varav 3
medarbetare från enheten för allmänkultur till stadsdelsbibliotek, stärkt
närvaro på Rocklunda med 2 medarbetare från idrottsteamet samt 4
medarbetare med uppdrag som trygghetssamordnare.
* Stadsledningskontoret: 3 medarbetare för uthyrningssamordning till
Tunbytorp.
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Ytterligare förslag på utflyttning från barn- och utbildningsförvaltningen är
bland annat 15 medarbetare från vuxenutbildningscentrum.
Nedan redovisas ett förslag på kvarstående 18 medarbete som ska
utlokaliseras. Förslaget bygger på totalt antal medarbetare i respektive
nämnd som finns lokaliserade i stadshuset och i city:

Individ- och familjenämnden

6 medarbetare

Byggnadsnämnden

1 medarbetare

Kommunstyrelsen

5 medarbetare

Fastighetsnämnden/Tekniska nämnden 2 medarbetare

Äldrenämnden

4 medarbetare

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera
rapporten med kostnaderna för utlokaliseringen, både de genomförda och de
planerade.

Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) förslag.
Jonas Cronert (S), Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure Eriksson (C)
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende återremiss,
dels att ärendet ska återremitteras från Elisabeth Unell (M) och Erik
Johansson (SD), dels att ärendet ska avgöras idag från Jonas Cronert (S) med
flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut avseende
tillägg, dels Elisabeth Unells (M) och Erik Johansson (SD) förslag, dels
bifall till stadsledningskontorets förslag från Jonas Cronert (S) med flera.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2022/00907-1.6.1

Beslut - Uppföljande granskning av 2019 års granskningar
avseende detaljplaneprocessen, digitalisering, fysisk säkerhet,
hedersrelaterat våld, arbetet med barn och elever i behov av
särskilt stöd samt statsbidrag

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Västerås stads revisorer har överlämnat rapporten Uppföljning av 2019 års
granskningar till kommunstyrelsen.

Syftet med uppföljningen är att granska de åtgärder som vidtagits inom de
förbättringsområden som identifierades 2019 samt undersöka vilka resultat
som uppnåtts. Rapporten översänds endast för kännedom till kommun
styrelsen och ska därför inte som övriga granskningsrapporter behandlas av
kommunfullmäktige.

Den uppföljande granskningen omfattar:
• Granskning av detaljplaneprocessen
• Granskning av digitalisering
• Granskning av fysisk säkerhet
• Granskning av hedersrelaterat våld
• Granskning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd
• Granskning av statsbidrag

Den sistnämnda rapporten, Granskning av statsbidrag, skickades aldrig till
kommunstyrelsen efter att den färdigställts. Detta uppmärksammades under
våren 2022 och Västerås stads revisorer beslutade då att översända rapporten
för kännedom utan vidare åtgärd och sedan avsluta ärendet.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.

Kopia till
Västerås stads revisorer

Justerandes sienatur
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Dnr KS 2022/00020-1.4.2

Beslut - Månadsrapport september 2022 för Västerås stad
Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Årsprognosen för Västerås stad visar ett överskott på 300 mnkr, eller 3,1 %
av skatter och generella statsbidrag. På grund av börsernas nedgångar, som
påverkar finansnettot negativt, är prognosen exklusive realisationsvinster/
förluster och exploatering högre, 523 mnkr, 5,3 %.
Årets budget är 149 mnkr, eller 1,6 % av skatter och generella statsbidrag.
Prognosen innebär en budgetavvikelse på 151 mnkr. Högre skatteintäkter
och generella statsbidrag ingår i prognosen med 253 mnkr.

Realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar är för perioden 71 mnkr,
huvudsakligen från försäljning av tomträtter, vilket även är årets prognos.
Nämnderna har en sammanlagd prognos på ett överskott på 74 mnkr,
exklusive realisationsvinster och överskott för finansiell leasing och
underskott exploatering jämfört med budget. Underskott bedöms i nämnden
för idrott, fritid och förebyggande (-12 mnkr), tekniska nämnden (-3 mnkr)
och äldrenämnden (-1 mnkr). Övriga nämnder har antingen överskott eller en
prognos som budget.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes sinnatur
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Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar
Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och
handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående
sammanträde anmäls till kommunstyrelsen.

Utdragsbestvrkandc
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§347

Dnr KS 2022/00007-1.2.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för kommunstyrelsen i form av följande listor:

- Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens
diarieserie KS för perioden 2022-10-26 - 2022-11-06.
- Förteckning över fattade anställningsbeslut oktober 2022

Justcrandes signatur
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Dnr KS 2022/01547-2.5.0

Beslut - Motion från (MP) om Miljöpartiets årsplan 2023
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) har i en motion med rubriken Motion - Miljöpartiet
de grönas årsplan 2023 föreslagit att Miljöpartiets förslag till årsplan 2023
tas upp till behandling tillsammans med kommunfullmäktiges övriga partiers
motsvarighet.

Kommunfullmäktige har den 10 november remitterat motionen till kommun
styrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
Miljöpartiet inte är representerade i kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Justerandes sicnatur
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Dnr KS 2022/00122-1.4.1

Beslut - Årsplan 2023-2026
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Den kommunala skattesatsen fastställs för år 2023 till 20,36 procent.
2. Övergripande mål för Västerås stad fastställs enligt Västeråsmajoritetens
Årsplan 2023.

3. Resultatbudgeten för år 2023 fastställs enligt Västeråsmajoritetens
Årsplan 2023 med ett ekonomiskt resultat på 79,8 mnkr, motsvarande 0,8
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
4. Ägardirektivet för Mälarenergi AB ska justeras så att bolaget under
perioden 2023-2025 årligen lämnar utdelning/koncernbidrag till Västerås
Stadshus AB med motsvarande 50 % av resultat efter finansnetto efter
avdrag för schablonskatt.
5. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:

a. Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska
över tid uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
b. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
ska vara minst 30 procent.

c. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och
exklusive internbanken ska vara minst 40 procent.

d. Västerås stads nettoupplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 000
mnkr. Nettoupplåning är lika med upplåning minus likviditet.
6. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2023
fastställs enligt följande:

Justerandes signatur

Driftbudget 2023

Belopp, mnkr

Förskolenämnden

1 134,6

Grundskolenämnden

2 368,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

877,1

Skultuna kommundelsnämnd

139,9

Äldrenämnden

1 852,5

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

989,1

Individ-och familj enämnden

712,0

Arbetsmarknadsnämnden

3 51,7
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Överförmyndarnämnden

16,0

Kulturnämnden

213,4

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

320,0

Tekniska nämnden

547,1

Byggnadsnämnden

33,1

Miljö- och konsumentnämnden

24,6

Kommunstyrelsen

275,2

Kommunrevisionen

4,9

Valnämnden

2,3

Stadsgemensamma kostnader

222,3

Summa verksamhetens nettokostnad

10 083,8

7. Investeringsbudget för 2023 fastställs till 1 954,4 mnkr.

Investeringsbudget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt
följande:
Investeringsram 2023

Belopp, mnkr

Fastighetsnämnden

1 256,7

Fastighetsnämnden, Mälarporten

-33,5

Kommunstyrelsen

21,0

F örskolenämnden

18,2

Grundskolenämnden och
Skultuna kommundelsnämnd

38,7

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

13,7

Äldrenämnden

12,0

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

1,9

Individ- och familjenämnden

6,5

Kulturnämnden

13,5

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

40,4

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar

39,7

Tekniska nämnden, gatuunderhåll

52,0

Tekniska nämnden, strategiska investeringar

97,6

Tekniska nämnden, övriga

2,5

Byggnadsnämnden

1,5

Summa investering exklusive exploatering

1 582,4

Fastighetsnämnden/kommunstyrelsen, exploatering

322,0
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Fastighetsnämnden/kommunstyrelsen,
strategiska markförvärv

50,0

Summa exploatering och markförvärv

372,0

Summa investeringar

1 954,4

8. Kulturfondens utdelning 2023 beslutas vara 2 976 000 kr och tillfaller
kulturnämnden.
9. Låneram för Västerås Stadshus AB ska för år 2023 uppgå till 12 500
mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås Stadshus AB.
10. Västerås stads totala upplåningsram för år 2023 ska uppgå till 15 000
mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess
bolag och kommunalförbund.
11. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultat
räkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under
förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.

Fördelningen mellan Arbetsmarknadsnämnden, Individ- och familj enämnden
och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan behöva justeras i
samband med stadens årsbokslut 2022.
Kommunstyrelsen för egen del:

12. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera sitt underlag i
enlighet med beslut i kommunstyrelsen och upprätta ny handling inför beslut
i kommunfullmäktige.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Roger Haddad (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Stadsledningskontorets förslag till årsplan 2023 bygger på skatteprognosen
från den 30 september samt befolkningsutveckling enligt prognos framtagen
i mars 2022. Befolkningsutveckling följs löpande under året och faktiskt
utfall till och med augusti styrker den prognos som staden tagit fram.

Demografikompensation har tilldelats nämnderna baserat på den
befolkningsutveckling vi ser främst inom skola och äldre men även inom
övriga delar i verksamheten.

Pensionskostnader samt inflationen ökar kraftigt främst under inledningen av
planperioden, pensionskostnaderna drivs både av inflationen och av nytt
pensionsavtal som börjar gälla från och med årsskiftet. Premien ökar med
1,5 procentenheter jämfört med tidigare avtal, pensionskostnaderna ökar med

Justerandes signatur
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220 mnkr till 2023. Bland de övriga kostnaderna är det främst lokal
kostnader, el, drivmedel samt livsmedel som ökar kraftigast. Den största
kostnadsposten i kommunen är personalkostnaderna som uppgår till ca 70%
av bruttokostnaden.
Totalt sett kompenseras nämnderna med ca 50% av förväntade pris och
lönekostnadsökningar inför 2023. Vilket gör att ekonomin förväntas vara
ansträngd under inledningen av planperioden.

Investeringsnivån är fortsatt hög, framförallt i början av planperioden.
Förslaget är att nämnderna kompenseras med 90% av förväntade drifts
kostnadsökningar till följd av investeringar. Detta för att skapa incitament till
prioritering av framtida investeringar och på det sättet säkerställa en
långsiktig betalningsförmåga. Det är också viktigt att nämnderna följer
befolkningsprognosen för att kunna anpassa lokalbehoven framåt. Trots att
investeringsplanen innebär en nedrevidering av angivna investeringsbehov i
planeringsunderlaget 2024 och framåt i detta förslag, så kommer netto
belåningen (det vill säga belåning exklusive likviditetsfond) att överstiga det
finansiella målet om en belåning som ej får överstiga 3 miljarder kronor för
stadens egen räkning inom planperioden.

Resultatet föreslås uppgå till 1,5% av skatter, bidrag och kostnadsutjämning
exklusive exploatering och reavinster. Detta understiger det uppsatta
resultatmålet, vilket ska ses mot bakgrund av de kraftigt ökade pensions
kostnaderna och den höga inflationen.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Fastställa den kommunala skattesatsen för år 2023 till 20,36 procent.

2. Fastställa resultatbudgeten för år 2023 med ett resultat på 151,0 mnkr.
3. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande:

a. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
ska vara minst 30 procent, (%).

b. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och
exklusive internbanken ska vara minst 40 procent, (%).
c. Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska
uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter, bidrag och kostnadsutjämning, (%).
d. Västerås stads nettoupplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 mdkr.

4. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2023
fastställs enligt följande:
Driftbudget 2023

Justerandes signatur

Belopp,mnkr

Förskolenämnden

1120,8

Grundskolenämnden

2354,7
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

960,8

Skultuna kommundelsnämnd

137,3

Äldrenämnden

1 835,1

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

969,4

Individ- och familj enämnden

955,7

Överförmyndarnämnden

16,5

Kulturnämnden

208,0
9,7

Stadsarkivet
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

344,0

Tekniska nämnden

570,3

Byggnadsnämnden

41,9

Miljö- och konsumentnämnden

26,9

243,7

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

5,3

Valnämnden

2,3

199,1

Stadsgemensamma kostnader

Resultatkrav

30,0

Fastighetsnämnden, exploatering

0,0

Fastighetsnämnden, övrigt

Summa verksamhetens nettokostnad

9 855,0

5. Investeringsbudget för 2023 fastställs till 1 954 mnkr. Investeringsbudget
för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande:

Belopp, mnkr

Investeringsram

1257

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden, Mälarporten

(netto)

-34

Kommunstyrelsen

21

Förskolenämnden

18
38

Grundskolenämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

14

Skultuna kommundelsnämnd

1

Äldrenämnden

12

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

2

Individ- och familj enämnden

7
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Kulturnämnden

14

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

40

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar

40

Tekniska nämnden, gatuunderhåll

52

Tekniska nämnden, strategiska investeringar

98

Tekniska nämnden, övriga

3

Byggnadsnämnden

2

Summa investering exkl exploatering

1 582

Fastighetsnämnden, exploatering och markförvärv

372

Summa investeringar

1 954

6. Kulturfondens utdelning 2023 beslutas vara 2 976 000 kr och tillfaller
kulturnämnden.
7. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2023 uppgå till 11 800 mnkr,
för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB.

8. Västerås stad totala upplåningsram för år 2023 ska uppgå till 14 100 mnkr,
i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess bolag och
kommunalförbund.
9. Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av resultat
räkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under
förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C)
och Staffan Jansson (S) yrkar bifall till årsplan från (KD), (V), (C) och (S).
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till årsplan från (M), samt att årsplan från
(MP) får ställas under proposition.

Erik Johansson (SD) yrkar bifall till årsplan från (SD).

Roger Haddad (L) yrkar bifall till årsplan från (L).

Proposition
Ordföranden finner att det finns fem förslag, dels egen årsplan från Amanda
Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C) och
Staffan Jansson (S), dels egen årsplan från Elisabeth Unell (M), dels egen
årsplan från Erik Johansson (SD), dels egen årsplan från Roger Haddad (L),
dels årsplan från Miljöpartiet. Ordföranden föreslår en propositionsordning
där de fem förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Amanda Grönlunds (KD), Anna
Maria Romlids (V), Vicki Skure Erikssons (C) och Staffan Janssons (S)
förslag.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2022/00809-1.3.2

Beslut - Förändringar av avfallstaxan 2023 Västerås

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2023 godkänns
att gälla från och med den 1 januari 2023.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Roger Haddad (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan
Henriksson (M), Stefan Lindh (M) och Klara Helin (M) inkommer med
särskilt yttrande enligt följande:

"2023 kommer att bli ett svårt år för alla. Det gäller särskilt för hushåll och
företag och att i det läget höja taxan med 3,5 % är inte rimligt. Vafab Miljö
ska i stället se över sin verksamhet för att sänka kostnader och öka
effektiviseringen. Vi ställer oss dock bakom en höjning av taxan för osorterat
avfall. Vi måste göra det vi kan för att fler väljer att sortera och då är en hög
kostnad för osorterat avfall rätt."

Ärendebeskrivning
VafabMiljös direktion beslutade den 25 maj 2022 att skicka förslag på ny
avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledningen till att en ny
taxa föreslås är det förändrade världsläget och framför allt ökade kostnader
för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten.
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den
började gälla under 2020.1 förslaget till ny taxa är även dessa justeringar
inkluderade och beskrivs i VafabMiljös beslutsunderlag.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige:
VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa för 2023 godkänns
att gälla från och med den 1 januari 2023.
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Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C)
och Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Elisabeth Unell (M), Erik Johansson (SD) och Roger Haddad (L) yrkar
avslag på förslaget.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till stads
ledningskontorets förslag från Amanda Grönlund (KD) med flera, dels
avslag på förslaget från Elisabeth Unell (M) med flera. Ordföranden föreslår
en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun
styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stads
ledningskontorets förslag.

Kopia till
VafabMiljö Kommunalförbund

Justcrandes signatur
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Dnr KS 2021/00761-1.3.2

Beslut - Taxa för grävning och andra åtgärder i eller på allmän
platsmark
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän
platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.
Förändringarna mot nuvarande taxa är:
- Taxa för schakttillstång ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med
beläggning nyare än ett år.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan
Henriksson (M), Stefan Lindh (M) och Klara Helin (M) inkommer med
särskilt yttrande enligt följande:
"När den taxa ska höjas ska nämnden redovisa vilka kostnader som nämnden
har för att ge ett tillstånd. Att hänvisa till att det var länge sen man höjde och
att andra kommuner har högre taxa är inte rätt motiv för en taxehöjning. För
denna typ av taxor är det självkostnad som gäller och självkostnaden måste
bifogas underlaget."

Ärendebeskrivning
Nu gällande taxor antogs av tekniska nämnden den 17 februari 2016.
Taxorna för handläggning av schaktansökningar och besiktningar med mera
har sedan dess varit oförändrade.
Föreslagen höjning av taxa för schakttillstånd, från 1 000 kronor till 1 500
kronor, medför en liknande avgiftsnivå som andra jämförbara kommuner. I
avgiften ingår handläggning av schaktansökan, trafikanordningsplan,
ritningar och kartor samt av teknik- och fastighetsförvaltningens bedömda
erforderliga besiktningar.

För att minska att planerade arbeten sker i nyare beläggningar införs en
återställningsavgift som är dubblerad jämfört med den generella
återställningsavgiften för grävningar i beläggning nyare än ett år. Detta för
att den satsning som genomförs på beläggningar ska skyddas så långt som
möjligt.

Justerand.es signatur
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Stadsledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag på taxeändring
bifalls.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän plats
mark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. Förändringarna
mot nuvarande taxa är:

- Taxa för schakttillstång ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med
beläggning nyare än ett år.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras
med en redovisning av självkostnaderna för tillståndsprövningen.

Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C)
och Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till
stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende återremiss,
dels att ärendet ska återremitteras från Elisabeth Unell (M), dels att ärendet
ska avgöras idag från Amanda Grönlund (KD) med flera. Ordföranden
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut
avseende stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed
beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Tekniska nämnden

Justcrandes sienatur
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Dnr KS 2021/01753-1.2.1

Beslut - Avgifter för markupplåtelser på offentlig plats i Västerås
stad
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Avgifter for markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och
med den 1 mars 2022.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.
Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan
Henriksson (M), Stefan Lindh (M) och Klara Helin (M) inkommer med
särskilt yttrande enligt följande:

”För många företag blir det en dyr kostnad att ha öppet en eller två veckor
längre och då få betala för en hel månad. För att fler ska kunna ha öppet mer
så föreslår vi att betalningen i stället ska vara per påbörjad vecka.
Utifrån vårt yrkande där vi ser att en så drastisk höjning av avgiften för
enpersonsfordon (elsparkcyklar) inte är rimlig utan kan komma att rasera en
hel bransch. Att istället arbeta med utökade krav vid tillståndstilldelning där
man jobbar in krav med uppställningsplatser, trafikutbildning, geofencing
med mera ser vi som en mer framgångsrik väg än att höja avgifterna mer än
till 100: -/mån per fordon.

Vi ser även att avgift för mast/portaler för kabelöverfarter vid vägar riskerar
att bli ”avgift på avgift”. Vid byggnation så krävs en byggelavgift från
Mälarenergi och ur arbetsmiljölagstiftningen måste de som sätter upp kabeln
göra det utifrån denna lagstiftning så vi ser det inte som rimligt med denna
avgift.
Vid kvadratmeteravgift för uteservering ser vi inte det som rimligt att
avrunda avgifterna till jämnt 1O:-/tal när avgiften indexeras. Detta kan
komma att snabbt bli kostsamt när denna avrundning sker. Som exempel ser
vi att om en avgift är 75:30:- så ska avgiften vara 75:- och inte avrundning
till 80:-."

Ärendebeskrivning
En motion om översyn av stadens avgifter för markupplåtelse på offentlig
plats har bifallits i kommunfullmäktige den 3 september 2020, § 187. Med

Justerandes signatur
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anledning av detta har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att utföra
översyn av nuvarande avgiftsdokument för markupplåtelser, där avgifternas
relevans och aktualitet granskats.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Avgifter för markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och
med den 1 mars 2022.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C),
Staffan Jansson (S) och Roger Haddad (L) yrkar bifall till stadslednings
kontorets förslag.
Elisabeth Unell (M) yrkar:

1. Att upplåtelse för uteservering och försäljning ändras till att bli per
påbörjad vecka istället för månad.
2. Att förslaget med justeringar bedriva uthyrning av eldrivet enpersonsfordon ska vara 100 kr/ fordon / månad.
3. Att mast/portal för kabelöverdragning utgår.

4. Att indexeringen med avrundning till hela 10 tal kronor utgår och att
enbart justering sker till jämn summa (ex 83,4 =83 kr).
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till beslutssats 1 i Elisabeth Unells (M)
förslag och i övrigt bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag avseende besluts
sats 1 i Elisabeth Unells (M) förslag, dels bifall från Elisabeth Unell (M) och
Erik Johansson (SD), dels bifall till stadsledningskontorets förslag från
Amanda Grönlund (KD) med flera. Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen god
känner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets
förslag.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende beslutssats 2-4
i Elisabeth Unells (M) förslag, dels bifall från Elisabeth Unell (M), dels
bifall till stadsledningskontorets förslag från Amanda Grönlund (KD) med
flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur
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Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut
avseende resterande del av stadsledningskontorets förslag och att
kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sienatur
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Dnr KS 2022/00865-1.3.2

Beslut - Kulturnämndens taxor och avgifter för 2023
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Nya taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten godkänns att gälla från
och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden föreslår en ändring av taxorna biblioteksverksamheten 2023.
Taxorna är gemensamma för hela Västmanland.

Kulturnämndens förslag till taxeförändringar innebär endast mindre
justeringar. Nämnden har i förslaget vägt in avgifter på olika stadsbibliotek
och bibliotekssamarbeten i Sverige.
Den huvudsakliga skillnaden är att i övertidsavgifter görs ingen skillnad
mellan bibliotekets egna medier och fjärrlån längre, samt att en schablon
kostnad införs för förkomna dyrare medier och facklitteratur istället för att
göra en enstaka värdering,
Stadsledningskontoret tillstyrker kulturnämndens förslag på taxor för
biblioteksverksamheten.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:

Nya taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten godkänns att gälla från
och med den 1 januari 2023.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C)
och Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Kulturnämnden

Justerandes sienatur
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Dnr KS 2022/01117-1.3.2

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och
tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i
kraft. För prövning och tillsyn föreslås den som bedriver anmälningspliktig
verksamhet enligt lagen betala en avgift på 1 770 kronor per år vilket
motsvarar 1,5 timmes tillsyn.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C)
och Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden
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Dnr KS 2022/00506-2.1.2

Beslut - Arvode till externa styrelseledamöter i hel- och delägda
bolag

Beslut
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.

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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
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.

Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen är överens om att ett tillägg ska
göras i ärendetexten om att Region Västmanland tillämpar samma
ersättningssystem för externa ledamöter.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2022/00965-1.2.1

Beslut - Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter
Beslut
Ärendet bordläggs.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Caroline Frisks (SD) förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M), Johan
Henriksson (M), Stefan Lindh (M) och Klara Helin (M) inkommer med
särskilt yttrande enligt följande:

"Grönstrukturplanen bör tas samtidigt som ny ÖP. Det blir problematiskt
med statusen på olika delar och också kunna se helheten av de olika delarna
som ingår i en ÖP. Vad blir konsekvensen av grönstrukturplanen och hur
vägs den in tillsammans med andra viktiga delar. Det är viktigt att
dokumentet inte blir ett hinder för byggande på exempelvis landsbygden där
strandskydd och landskapsanalyser idag får långtgående konsekvenser i vissa
fall.
I förslaget ligger också ytterligare inventeringar bland annat om friluftsliv.
Nämnden som har ansvaret för dessa frågor har kunskap och kompetens
varför ytterligare inventeringar för 1 miljon i ett läge när staden måste spara
är fel prioritering. Det behöver också tydliggöras vad framtagande av
grönstrukturplanen kostat."

Ärendebeskrivning
Grönstrukturplanen har tagits fram på uppdrag av byggnadsnämnden och ska
ersätta Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram som en
delutredning i Översiktsplan för Västerås tätort 2004.

Byggnadsnämnden godkände förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort
och serviceorter tillsammans med granskningsredogörelsen på byggnads
nämndens sammanträde den 15 juni 2022 §189 enligt följande beslut:
1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter
tillsammans med granskningsredogörelsen godkänns av Byggnadsnämnden
och överlämnas till kommunstyrelsen för hemställan för antagande av
Kommunfullmäktige.

2. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos kommun
fullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utföra sociotop-
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inventeringar av tätortsnära grönområden, en kartering av ekosystemtjänster
samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden för idrott, fritid
och förbyggande, och att erforderliga medel anvisas.

Kartering av ekosystemtjänster utförs inom ramen för översiktsplanens
arbete och utgår från aktuellt uppdrag.

Grönstrukturplanen är ett strategiskt dokument som berör hela tätorten
inklusive serviceorterna och den utgör ett viktigt komplement till stadens
översiktsplan. Bedömningen är att den därav ska antas av kommun
fullmäktige.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas.

2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopsinventeringar av tätorts
nära grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden
för idrott, fritid och förbyggande.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Caroline Frisk (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
Vicki Skure Eriksson (C) Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Amanda Grönlund (KD) yrkar att ärendet bordläggs.

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om
att ärendet ska bordläggas.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
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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
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD) har i en motion med rubriken Motion om att möjlig
göra 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 kris
beredskap. 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 dess
utom inte driva verksamhet inom det egentliga näringslivet eller göra
ingripanden inom denna sektor annat än under mycket speciella
förhållanden.
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
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möjligen aktualisera konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsade
offentlig säljverksamhet.
Stadsledningskontoret föreslår därför att motionen avslås mot bakgrund av
att förslaget strider mot gällande lagstiftning.

Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2022/00391-2.4.3

Beslut - Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering

Beslut
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.

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 bam, 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.
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
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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.
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
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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 bam 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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Beslutsmotivering

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats bifalls och attsats två, tre och fyra avslås.
Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget att berörda förvaltningar och
nämnder systematiserar arbetet med attityder mot sexköp. Remissvaren visar
också att nämnderna ställer sig positiva till ett systematiskt arbetssätt mot
attityder för att minska köp av sexuella tjänster och således till arbetet för att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Skolans ansvar för frågan om
sexualitet, samtycke och relationer stärks också genom den reviderade
läroplanen som tillämpas höstterminen 2022. Vidare pågår ett arbete
tillsammans med skolan och region Mitts regionkoordinatorer mot
prostitution och människohandel. Att skolan fortsätter att arbeta med, och
lyfta dessa frågor är av stor vikt.
När det gäller frågan om att utreda förutsättningarna för att starta och driva
en MIKA-mottagning för de som behöver vård till följd av kommersiell
sexuell exploatering är dessa idag hänvisade till Västerås stads öppenvård
Centrum mot våld. Individ- och familjenämnden ser en stor fördel med en
samlad kompetens på en enhet vilket skulle vara en fördel med en MIKAmottagning. Regionkoordinatom möter många av dessa utsatta vilket gör att
Regionen blir viktig i ett samarbete och vid bedrivandet av en mottagning.

Regionfullmäktige har den 26 april 2022 beslutat om Region Västmanlands
Hållbarhetsprogram där en tydlig skrivelse finns avseende frågor om mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relationer
För att nå programmets mål att Region Västmanlands verksamheter år 2030
är jämlika och jämställda behöver man säkerställa att: Region Västmanlands
verksamheter bedriver ett proaktivt arbete för att förebygga och upptäcka
våld (i begreppet våld ingår alla uttryck av våld, det vill säga fysiskt,
psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent våldsamt försummelse), hot,
kränkningar och tvång, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor, våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution.
Det finns idag inom Regionen en samordnare som arbetar mot mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relation. Utvecklingsmedel erhåller Regionen
från Socialstyrelsen i syfte att stärka, utveckla det strukturerade arbetet mot
olika former av sexuellt förtryck.

Mot bakgrund av att Regionen redan har ett långt framskridet arbete kring
berörda frågor och resurskompetens genom samordnare och regionkoordinator ser stadsledningskontoret gärna att Regionen utreder frågan om
en mottagning.
Förslaget om att utbilda anställda som i sitt yrke kommer i kontakt med
utsatta bör även det kunna stärkas genom Regionkoordinatorernas arbete.
Koordinatorernas arbete består bland annat av att utbilda och föreläsa i
ämnet. Idag finns en grundläggande utbildning på Regionens interna
utbildningsplattform om våld i nära relationer som Nationellt Centrum för
kvinnofrid tagit fram. En ny onlineutbildning är också under framtagande
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och har ett större fokus på grundläggande kunskaper utifrån våld i nära
relationer och mäns våld mot kvinnor. Behov av kompetensutveckling sker i
samtal med verksamheter och med utgångspunkt i verksamheternas behov.
Stadsledningskontoret har själva initierat en större kompetensutveckling i
samverkan med Make Equal där deras jämlikhetskonsulter skräddarsytt
utbildningsinsatser för förvaltningarna. Utbildningarna har berört samtliga
förvaltningar och genomförts under våren 2022.
Förslaget om att Västerås stad ska kartlägga förekomst av sexuell
exploatering och människohandel utförs också av Regionkoordinatorerna.
Statistik samlas in och ligger sedan till grund för arbete och riktade insatser.
Att stärka redan befintliga insatser kan vara en lämpligare åtgärd istället för
att skapa nya kartläggningar. Vid en eventuell uppstart av en MIKAmottagning kan förvisso en mer omfattande kartläggning vara en lämplig del
av utredningen, inte minst för att bedöma personella resurser.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats bifalls
2. Motionens andra, tredje och fjärde att-sats avslås.

3. Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individ- och familj enämnden samt nämnden för
idrott, fritid och förebyggande samordna ett systematiskt arbetssätt mot
attityder gentemot sexköp. Uppdraget ska finansieras inom ram.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till att-sats
1 och 2 samt avslag på att-sats 3 och 4.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Anna Maria
Romlids (V) och Vicki Skure Erikssons (C) förslag, och att
kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Grundskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familj enämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
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Dnr KS 2022/00204-3.10.1

Beslut - Motion från (KD) om shuttletrafik mellan Västerås C och
Finnslätten

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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
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.

Justerandcs signatur

Utdraasbestyrkande
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Justerandes sicnatur

Utdraasbestvrkande
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Dnr KS 2022/00162-6.0.2

Beslut - Motion från (M) om fördjupat samarbete med
föreningslivet om barns aktivitet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

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 före
byggande 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”.

Justerandes sienatur

Utdraesbcstyrkande
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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 utbildnings
förvaltningen, 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
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.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till
stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
motionen från Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD), dels bifall till
stadsledningskontorets förslag från Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure
Eriksson (C). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
styrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Grundskolenämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Utdraesbestyrkande
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Dnr KS 2022/00532-2.6.0

Beslut - Motion från (M) angående Västerås stads inköp
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens tredje och fjärde att-sats bifalls.
2. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

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
att man i nämnderna följer upp inköp med den periodicitet och omfattning
som är nödvändig.

Utdragsbestvrkande
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens tredje och fjärde att-sats bifalls.
2. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till motionen.

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
motionen från Elisabeth Unell (M), dels bifall till stadsledningskontorets
förslag från Amanda Grönlund (KD). Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen god
känner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets
förslag.

Justerandes signatur

UtdragsbestYrkande
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Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om följande:
- Västerås stad får ministerbesök inom ramen för totalförsvarsarbetet.
- En förvaltningschef för stadsledningskontoret kommer att tillsättas.

Utdracsbestvrkande
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Dnr KS 1810192-

Övriga frågor
- Eleonore Lundkvist (M) undrar om stadens representationsriktlinjer följdes
vid kommunfullmäktiges avslutningsmiddag. HR-direktör Kristina Olström
undersöker saken och återkommer.

- Roger Haddad (L) önskar att polisen bjuds in till kommunstyrelsen för att
informera om situationen när det gäller brott och trygghet i Västerås.
Ordföranden Staffan Jansson (S) meddelar att det planeras för en sådan
information vid ett kommande sammanträde.

Justeiwfes signatur

Uldragsbestvrkande
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Dnr KS 2022/00923-1.2.1

Extra sammanträde med kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen sammanträder den 23 november klockan 15:30.

Ärendebeskrivning
Ordförande Staffan Jansson (S) meddelar att han kommer kalla till ett extra
kommunstyrelsesammanträde den 23 november klockan 15:30.

Justerandcs signatur

Utdraesbestvrkandc
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Dnr KS 2022/01566-9.1.8

Nämndinitiativ från (M) om att utöka paragraf tre-områdena för
ordningsvakter i Västerås

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) anmäler
ett nämndinitiativ om att utöka § 3-områdena för ordningsvakter i Västerås.

Utdraesbcstvrkande
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