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§77 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Anna Nordin (M) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§78 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende ”Beslut om 
anställningsvillkor för direktör för individ- och familjeförvaltningen i 
Västerås stad.”

2. Ärende "Markanvisning Sätra etapp 1, lott 1, dp 1913" ändras under 
sammanträdet till ett överläggningsärende.

2. Paragraferna 77 - 84 är offentliga

3. Elisabeth Unell (M) anmäler två nämndinitiativ.

4. Roger Haddad (L) och Eleonore Lundkvist (M) anmäler varsin övrig 
fråga.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 79 Dnr KS 2023/00323-1.4.2

Beslut - Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige

Beslut
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen inleds med en beskrivning av de viktigaste 
händelserna för de olika verksamhetsområdena. Inom Strategisk 
samhällsutveckling beskrivs bland annat att faktaunderlag för stadens 
hållbara vägval har tagits fram, att förutsättningar för stadens fysiska 
utveckling har skapats, att kunskapen och engagemanget om EU och extern 
finansiering har stärkts, att det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet fortsätter samt hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Inom det nya verksamhetsområdet Näringsliv och marknad beskrivs att en 
nulägesmätning av platsvarumärket genomförts samt att de tre evenemangen 
Guldstänk, Cityfestivalen och Nyårs firandet var välbesökta och uppskattade. 
Dialogen med näringslivet har intensifierats och ett fortsatt tryck på 
etableringssidan beskrivs.

Inom Ekonomi, bolag och styrning har utveckling av investeringsprocessen 
pågått tillsammans med förvaltningarna och en extern genomlysning av 
internbanken har genomförts med gott resultat.

Inom HR har uppdraget bedrivits med underbemanning vilket inneburit att 
stadsövergripande utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Trots det har ett 
stadsövergripande ledarutvecklingsprogram arbetats fram och förankrats i 
koncernledningsgruppen och Cesam.

Inom Administration, juridik och säkerhet har fokus lagts på digitaliseringar 
(bland annat elektroniska underskrifter), mandatskiftet, juridikenhetens 
strategiska uppdrag, krigsorganisation och krigsplacering samt rättssäkra och 
effektiva direktupphandlingar och inköp.

Inom Digitalisering och verksamhetsutveckling fortsätter utvecklingsarbetet 
och bland annat fortsätter förflyttningen till en strategisk inköpsverksamhet 
där övergången till kategori styrda inköp genomförs.

För verksamhetsområde Kommunikation har året präglats av fortsatt 
utvecklingsarbete inom en rad olika områden. Utöver detta har aktiviteter 
kopplade till högskolans förändring till universitet genomförts tillsammans 
med andra aktörer.

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om extra satsning för stärkts 
krisberedskap har stora insatser genomförts. På grund av förseningar hos 
leverantörer är allt ännu inte på plats. Hittills har 15,8 mnkr av budgeten 
förbrukats.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (34)
2023-03-08

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

Uppföljningen av styrkortet och förvaltningens mål visar att flera av målet 
har uppfyllts samtidigt som några inte är uppfyllda. Inom 
medarbetarperspektivet visar medarbetarundersökningen en klar förbättring 
inom nästan alla områden och inom ekonomiperspektivet uppvisas en budget 
i balans. Här behöver dock arbetet med att förbättra avtalstroheten fortsätta. 
Avseende kundperspektivet har två av fyra kundmätningar genomfört 
eftersom de andra inte ger relevanta underlag. Uppföljningen av 
kvalitetsperspektivet visar en stor omfattning av ständiga förbättringar 
samtidigt som arbetet med att digitalisera processer behöver ta fart.

Den ekonomiska analysen visar ett överskott motsvarande 24,7 mnkr. 
Avvikelsen är störts på intäktssidan och på kostnadssidan påverkas 
överskottet bland annat av vakanser och att alla medel för extrasatsningar 
inte gått åt fullt ut.

Verksamhetsberättelsen innehåller även uppföljning av internkontrollplan, 
strategiska utvecklingsområden samt uppdrag i årsplan 2022. Dessa 
uppföljningar visar på ett stort antal åtgärder och aktiviteter.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar att ordet "ukrainahändelsen” på sidan 9 i 
verksamhetsberättelsen ändras.

Eleonore Lundkvist (M) yrkar att status för uppdraget om att genomföra 
Västerås klimatlöfte på sidan 21 i verksamhetsberättelsen ändras från grön 
till gul.

Ann-Louise Molin Östling (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 
samt till Erik Johanssons (SD) och Eleonore Lundkvists (M) 
ändringsyrkanden.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag med ändringar i enlighet med Erik Johansson 
(SD) och Eleonore Lundkvists (M) yrkanden, och att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta.

Utdraasbestyrkande
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§ 80 Dnr KS 2023/00034-3.3.5

Beslut - Svar på remiss - Detaljplan för Västerås 2:4 med flera, 
Hamnen, Dp 1956

Beslut
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet.

2. Förslag till yttrande daterat 2023-02-08 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

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

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar berörande 
detaljplan för Västerås 2:4 med flera, Hamnen, Dp 1956.

Detaljplanen har samrådsperiod mellan 7 februari och 7 mars 2023.
Kommunstyrelsen har beviljats anstånd med att inkomma med yttrande till 
efter kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2023.

Stadsledningskontoret under kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2023- 
02-08 yttrat sig i ärendet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet.

2. Förslag till yttrande daterat 2023-02-08 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Elisabeth Unell (M) yrkar avslag till beslutssats 1 samt att förslaget till 
yttrande enligt beslutssats 2 ändras till följande:

"Det är av stor vikt att planen utarbetas i god dialog med alla 
verksamhetsutövare i området. Mälarhamnar har tydligt påtalat i denna 
process att så inte varit fallet.

Det har bland annat resulterat i ett antal sakfel i planen, såsom angivna 
hastighetsbegränsningar i området och att det kan förväntas transporteras en 
stor mängd giftiga gaser i området.

Sakfelen hade enkelt kunnat undvikas genom bättre dialog i planarbetet.

Justerandes sisnatur Utdraesbestvrkande
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Planen innehåller höga ambitioner för gestaltning. Det är dock viktigt att 
dessa inte blir verksamhetsbegränsande färg- och materialkrav som innebär 
stora kostnadsökningar.

Vi anser att skrivningarna som inte tillåter uppförande av tältmagasin i 
visuellt exponerade lägen ska strykas. Detta innebär stora kostnader för 
verksamhetsutövaren.

Vi ställer oss också frågande till beskrivningen att Sjöhagsvägen vid 
hamnområdet utgör en infart till stadskärnan och att detta skulle vara en 
utgångspunkt för att ställa alltför långtgående krav på arkitektonisk nivå. 
Medborgarnas intresse av att just hamnområdet ska ha en hög 
industriarkitektonisk nivå bedömer vi som mycket lågt, i synnerhet om detta 
innebär stora kostnader för skattebetalarna. Skrivningarna om konst och 
utsmyckningar på byggnaderna i hamnen bör därför utgå.

Planen behöver även ta höjd för nytt verksamhets- och miljötillstånd för 
Mälarhamnar samt ny kontorsbyggnad. Vi ställer oss frågande till 
begräsningen på 25 meter som högsta nockhöjd med hänvisning till 
”värdefulla siktlinjer”.

Om byggkostnaderna och därmed hyrorna ökar, innebär det också att 
hamnen måste ta ut högre avgifter för att få verksamheten att gå runt. 
Hamnen verkar på en priskänslig marknad.

Västerås stad har föregående mandatperiod gjort investeringar i hamnen för 
nästan en miljard. Då kan inte en detaljplan på samma område begränsa den 
verksamhet vi nyss investerat mångmiljonbelopp i.

Planförslaget kan därför inte tillstyrkas i dess nuvarande form."

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag samt 
avslag till Elisabeth Unells (M) yrkanden.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
beslutssats 1, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Thomas 
Karlsson (S) och Staffan Jansson (S), dels avslag till stadsledningskontorets 
förslag från Elisabeth Unell (M).

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 förlag avseende beslutssats 1.

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
beslutssats 2, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Thomas 
Karlsson (S) och Staffan Jansson (S), dels eget förslag från Elisabeth Unell 
(M).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med stadsledningskontorets förlag avseende beslutssats 2.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§81 Dnr KS 2023/00153-3.3.5

Beslut - Frånträde av markanvisningsavtal berörande del av 
Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen

Beslut
Knaust & Andersson Fastigheter AB har muntligen frånsagt sig 
markanvisningsavtalet berörande del av Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen. 
För att formalisera frånsägningen av avtalet får enhetschefen för Mark- och 
exploateringsenheten i delegation att skriftligen teckna ett avtal som 
formaliserar frånträdandet av avtalet.

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

"Denna plan har varit en oerhört lång process. Den har kostat både för 
skattebetalarna och entreprenörerna inte bara i tid utan också pengar. Det 
visar tydligt på problemen att markanvisa innan det finns en färdig detaljplan 
i ett område som är känsligt för ytterligare bebyggelse.

Redan vid första markanvisningen till Bostad AB Mimer yrkade vi avslag 
för att det var en allt för omfattande bebyggelse. Därefter har processen 
fortsatt med en ny markanvisning till K2A. Nu konstaterar man att det inte 
går att bygga som den markanvisningen var tänkt utan det blir en förskola.

Fler förskolor behövs men staden måste ta fram detaljplan innan 
markanvisning när man redan innan vet att här kommer det att vara svårt att 
få till en bra plan särskilt med hänsyn till närboende."

Ärendebeskrivning
Knaust & Andersson Fastigheter AB (K2A) har under 2020 tilldelats 
markanvisning av del av Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen.
Markanvisningen för området omfattande byggnation för förskola, 
studentbostäder, LSS-bostäder och trygghetsbostäder.

I samband med planläggning av ärendet har Stadsbyggnadsförvaltningen 
(SBF) konstaterat att den markanvisade platsen inte tål mer än förskola med 
hänsyn till områdets terräng, naturvärden och stadens riktlinjer om friyta per 
barn vid förskola. SBF avser därför att endast att pröva planläggning för 
förskola.

K2 A som primärt är bostadsutvecklare och förvaltare har framfört att de med 
anledning av de minskade byggrätterna på Jakobsbergsplatsen önskar få en 
kompensations markanvisning på annan plats för att genomföra projektet. 
Staden arbetar normalt inte med kompensations markanvisningar vid 
förlorade byggrätter. Med anledning av att någon kompensation inte bedöms 
ska utgå har K2A muntligen frånsagts sig projektet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Eftersom staden själva har identifierat ett stort behov av en förskola på 
platsen föreslås ett skriftligt avtal ingås med K2A för att dokumentera och 
tydliggöra deras frånsägning av markanavisningsavtalet. Enhetschefen för 
Mark- och exploaterings enheten föreslås ges delegation att ingå ett sådant 
avtal. I och med frånträdandet föreslås detaljplaneprocessen fortgå för att 
möjliggöra en byggnation av en förskola i som byggs och drivs i stadens 
egen regi.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Knaust & Andersson Fastigheter AB har muntligen frånsagt sig 
markanvisningsavtalet berörande del av Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen. 
För att formalisera frånsägningen av avtalet får enhetschefen för Mark- och 
exploateringsenheten i delegation att skriftligen teckna ett avtal som 
formaliserar frånträdandet av avtalet.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§ 82 Dnr KS 2023/00412-1.3.2

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) om komplettering av 
riktlinje för markanvisning

Beslut
Nämndinitiativet avslås.

Reservation
Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M) och Johan Henriksson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Eleonore Lundkvists (M) förslag 
enligt följande:

”Det vi föreslår i initiativet kommer stadsledningskontoret att föreslå 
genomförs i ett separat ärendet som handlar om vilka principer som ska gälla 
för förlängning av markanvisningsavtal. Detta ärende är också med för 
överläggning på dagens sammanträde. Att då inte bifalla nämndinitiativet är 
märkligt. Det handlar om att ta fram principer för förlängning av 
markanvisning. Vi kan också konstatera att man inte har någon inriktning 
eller princip för hur man ska hantera byggnadsskyldighet när vite har 
utbetalats för avtal innan våren 2022. Den frågan återstår att hantera.”

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

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Arma Nordin (M) och Stefan Lindh (M) har i ett 
nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) om komplettering av 
riktlinje för markanvisning föreslagit att ge stadsledningskontoret i uppdrag 
att komplettera riktlinje för markanvisning med vad som menas med 
godtagbara skäl för att bevilja förlängning av byggnadsskyldigheten i 
markanvisningar samt att ge stadsledningskontoret i uppdrag att precisera 
vad som gäller för byggnadsskyldigheten och konsekvenser för denna om 
vite utkrävts.

Nämndinitiativet har den 8 februari 2023, § 44, anmälts till 
kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Nämndinitiativet avslås.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till 
nämndinitiativet.

Staffan Jansson (S) och Monica Stolpe-Nordin (C) yrkar avslag till 
nämndinitiativet i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
nämndinitiativet från Eleonore Lundkvist (M) och Erik Johansson (SD), dels 
avslag till nämndinitiativet från Staffan Jansson (S) och Monica Stolpe- 
Nordin (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 
avslå nämndinitiativet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§83 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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§84 Dnr KS 2023/00209-1.2.2

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 under perioden 2023-02-22 - 2023-03-07

- Förteckning över anställningsbeslut februari 2023

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-08

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

18 (34)

§85 Dnr KS 2023/00312-1.3.2

Beslut - Riktlinjer för markanvisningar (markanvisningspolicy)

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för markanvisningar den 2 februari 
2017, § 48. Riktlinjerna anger stadens utgångspunkter och mål för 
markanvisningar och bygger vidare på stadens vision samt gällande 
översiktsplan.

I samband med att stadens mark- och exploateringsverksamhet sedan 1 
januari 2023 omorganiserats från fastighetsnämnden till kommunstyrelsen 
bör gällande riktlinjer för markanvisningar revideras för att överensstämma 
med ansvarsfördelningen för markanvisningsfrågorna inom staden.
Stadsledningskontoret föreslår även några ytterligare revideringar av mindre 
betydande karaktär.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Reviderade riktlinjer för markanvisningar, daterade 2023-01-30, antas.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
Yrkandet biträds av Eleonore Lundkvist (M).

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, att ärendet 
återremitteras, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§86 Dnr KS 2023/00311-1.3.2

Beslut - Riktlinjer för exploateringsavtal

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för exploateringsavtal den 2 februari 
2017, § 49, och revidering den 6 maj 2021, § 218. Riktlinjerna anger stadens 
utgångspunkter och mål för exploateringsavtal.

I samband med att stadens mark- och exploateringsverksamhet sedan 1 
januari 2023 omorganiserats från fastighetsnämnden till kommunstyrelsen 
bör gällande riktlinjer för exploateringsavtal revideras för att överensstämma 
med ansvarsfördelningen för exploateringsavtalsfrågorna inom staden. 
Stadsledningskontoret föreslår även att det i riktlinjerna införs en möjlighet 
för staden att ta betalt av fastighetsägaren för stadens administrativa 
kostnader i samband med tecknandet av exploateringsavtal och annat 
administrativt arbete kopplat till genomförande av detaljplan på privat mark.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Reviderade riktlinjer för exploateringsavtal, daterade 2023-01-30, antas.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
Yrkandet biträds av Eleonore Lundkvist (M).

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, att ärendet 
återremitteras, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sisnatur Utdraesbestyrkande
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§87 Dnr KS 2023/00416-1.2.1

Överläggning - Revidering av policy för styrningen i koncernen
Västerås stad

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen överlägger om revidering av policy för styrningen i 
koncernen Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§88 Dnr KS 2023/00487-1.4.1

Överläggning - Politiska målområden för mandatperioden

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen överlägger om Västeråsmajoritetens politiska 
målområden för mandatperioden.

Justerandes si sinatur Utdraesbestvrkande
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§89 Dnr KS 2023/00478-3.0.1

Överläggning - Princip för förlängning av markanvisningar med 
anledning av extraordinär omvärldspåverkan

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen överlägger om princip för förlängning av 
markanvisningar med anledning av extraordinär omvärldspåverkan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§90 Dnr KS 2023/00212-3.3.5

Överläggning - Markanvisning Sätra etapp 1, lott 1, dp 1913

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen överlägger om markanvisning för Sätra etapp 1, lott 1.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-08

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

24 (34)

§ 91 Dnr KS 2023/00529-2.4.2

Beslut om anställningsvillkor för direktör för individ- och 
familjeförvaltningen i Västerås stad

Beslut
Anställningsvillkoren för Peter Boudin som tillsvidareanställs som direktör 
för individ-och familjeförvaltningen i Västerås stad från och med 2023-05- 
22 godkänns.

Ärendebeskrivning
Rekryteringen av direktör för individ-och familjeförvaltningen har 
genomförts under tidig vinter/vår 2023.

Rekryteringsprocessen har följt den modell som kommunstyrelsen fastlagt 
för rekrytering av förvaltningschefer, vilket bland annat inneburit att olika 
grupperingar deltagit i rekryteringsarbetet.

Efter en samlad bedömning i ärendet har styrgruppen beslutat att förorda att 
Peter Boudin utses till innehavare av den utlysta anställningen.

Peter Boudin har inom tillsvidareanställningen en visstidsanställning som 
direktör för individ-och familjeförvaltningen under en femårsperiod med 
början 2023-06-02.

I det fall parterna enas om att uppdraget som direktör inte längre ska fortgå 
har Peter Boudin kvar tillsvidareanställningen i Västerås stad och ska 
erbjudas en anställning inom den kommunala organisationen på den nivå och 
med de arbetsuppgifter som svarar mot hans erfarenhet och kompetens.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Utdragsbestyrkande
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§92 Dnr KS 1873048-

Överläggning - Inköpspolicy

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen överlägger om inköpspolicy.

JusteraMÄsigfihtur Utdrassbestyrkande
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§ 93 Dnr KS 2022/00917-6.5.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att starta Järnvägscollege i 
Västerås

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Reservation
Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M) och Johan Henriksson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Eleonore Lundkvists (M) förslag 
enligt följande:

"Denna motion handlar om Västerås som lämplig plats för ett framtida 
järnvägscollege. Trafikverket utreder frågan och Mälardalsrådet har uttalat 
att de vill att det ska etableras i Mälardalen. Motionens intention är att 
Västerås ska räcka upp handen meddela om det blir aktuellt att etablera ett 
järnvägskluster så är Västerås en lämplig plats. Det handlar inte om att 
Västerås ska driva eller själva starta verksamheten. Frågan är redan på 
agendan och där man söker lämplig plats för etablering.

Detta står att läsa på Trafikverkets hemsida ” Järnvägscollege är ett 
gemensamt ansvar och ambition mellan Trafikverket och övriga parter i 
järn vägsbranschen och kommer starta som ett fyraårigt pilotprojekt. 
Järnvägscolleges styrgrupp består av representanter från Trafikverket, 
Trafikverksskolan och Järn vägsbranschens samverkansforum, Föreningen 
Sveriges Järnvägs entreprenörer, Tågföretagen, Swedtrain, svensk 
kollektivtrafik och Byggföretagen.”

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

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att starta järnvägscollege i Västerås föreslagit 
att Västerås stad ska verka för att ett järnvägscollege etableras i Västerås.

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 255 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med remissvar.

Västeråsmajoriteten ser positivt på att skapa goda förutsättningar för staden 
att växa och att tillgodose järnvägsbranschens såväl som andra branschers 
behov av kompetens. Dock finns det avsevärda svårigheter att göra det inom 
ramen för ett järnvägscollege.

Justerande»sis ir Utdraasbestvrkande
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Under perioden 2014-2019 fanns det en riksrekryterande tågteknikutbildning 
på Wijkmanska gymnasiet. Erfarenheterna från den tiden pekar på ett antal 
svårigheter för att bedriva denna typ av utbildning med god kvalitet och med 
en ekonomi i balans, däribland på grund av lågt söktryck till utbildningen 
och brist på kompetent personal.

Att satsa på en utbildning som historiskt sett har visat sig vara mycket svår 
att få ekonomi i är enligt Västeråsmajoriteten inte att använda våra 
gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Det finns dock skäl att kunna 
fortsätta utbilda inom yrkeshögskolan, vilket görs inom Västerås 
Yrkeshögskola.

Västeråsmajoriteten har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

Madjid Ibrahim Ibrahim (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med 
Västeråsmajoritetens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Eleonore Lundkvist (M) och Erik Johansson (SD), dels avslag 
till motionen från Madjid Ibrahim Ibrahim (S).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå motionen i enlighet med Västeråsmajoritetens förslag.

Kopia till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Juste itur Utdraasbestvrkande
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§ 94 Dnr KS 2022/00531-6.0.2

Beslut - Svar på motion från (M) om fler blivande poliser från 
Västerås

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Reservation
Eleonore Lundkvist (M), Anna Nordin (M) och Johan Henriksson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Eleonore Lundkvists (M) förslag.

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

Ärendebeskrivning
Eleonor Lundkvist (M) och Håkan Ampellindh (M) har i en motion den 4 
april 2020 med rubriken Motion från (M) om fler blivande poliser från 
Västerås föreslagit att Västerås stad tillsammans med Polisen tar initiativ till 
en satsning för att få fler västeråsare att söka polisutbildningen med kunskap 
om vad som krävs för att bli antagen

Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 § 153 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
grundskolenämnden och utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden. Samtliga 
remissinstanser har inkommit med remissvar.

Västeråsmajoriteten ser positivt på samverkan med polisen som ofta besöker 
våra skolor. Men i likhet med flera nämnder tycker vi att marknadsföring 
och utbildningsinsatser om polisyrket främst är en angelägenhet som staten 
ska ha hand om. Att ta initiativ till en satsning i skolan som avser att få fler 
medborgare att söka polishögskolan kan anses falla utanför den kommunala 
kompetensen och medborgarnas allmänna intresse.

Västeråsmajoriteten har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) och Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till motionen.

Jonas Cronert (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med 
Västeråsmajoritetens förslag.

Jus^&i(tessignatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Eleonore Lundkvist (M) och Caroline Frisk (SD), dels avslag 
till motionen från Jonas Cronert (S).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå motionen i enlighet med Västeråsmajoritetens förslag.

Justefande^äijj natur Utdraesbestyrkande
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§95 Dnr KS 2020/00926-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:8 - Granskning av strategisk 
kompetensförsörjning

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 8 februari 2023 
antas och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Västerås stad genomfört en 
granskning med syftet att bedöma om stadens arbete rörande strategisk 
kompetensförsörjning bedrivs med tillräcklig styrning, kontroll och 
uppföljning.

Byggnadsnämnden, grundskolenämnden och äldrenämnden härjämte 
kommunstyrelsen och stadsledningskontoret varit föremål för granskningen 
enligt revisionsrapporten.

Revisionsrapporten internremitterades till byggnadsnämnden, 
grundskolenämnden och äldrenämnden för yttrande under hösten 2022.

Samtliga nämnder arbetar på olika sätt aktivt med kompetensförsörjning och 
tar viktiga initiativ för att säkra stadens behov av kompetenta medarbetare.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 
2023 för att kompletteras med vilka åtgärder som staden vidtar inom 
kompetensförsörjningsområdet. Åtgärderna redovisas i yttrandet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 8 februari 2023 
antas och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Mikael Sandberg (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Justemndfe^knatur Utdragsbestyrkande
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§96 Dnr KS 2023/00208-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Via sitt nyhetsbrev informerar stadsdirektör Helene Öhrling om följande:

• 95 miljoner och ministerbesök

• Rekordhögt bostadsbyggande 2022

• Boverket lyfter Västerås Program för bostadsförsörjningen 2018- 
2021 som ett gott exempel

• Seminarium om kompetensförsörjning: Vad gör EU på området och 
vilka lokala behov finns?

• På gång just nu i arbetet med SM-veckan

• Branschträff för restauranger och caféer

• Ny satsning på Nystartscafé

• Stort intresse för Guldstänk

Utdraasbestyrkande
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§97 Dnr KS 1810192-

Övriga frågor

Roger Haddad (L) har ett önskemål om att kommunstyrelsen får information 
om vad som sker på Erikslundsområdet. Stadsledningskontoret meddelar att 
detta kommer som information till kommunstyrelsen framöver.

Eleonore Lundkvist (M) har en fråga om den skrivelse som inkommit om 
felaktigt beslut gällande ärendet om vite för försenad byggnadsskyldighet 
gällande fastigheten Södra Källtorp 2. Stadsledningskontoret meddelar att 
ärendet är under beredning och att information kommer till 
kommunstyrelsen.

J ust^f arfdéAignatur Utdraesbestyrkande
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§98 Dnr KS 2023/00534-7.1.3

Nämndinitiativ från (M) om finbilscrusing under Summer Meet

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) anmäler 
ett nämndinitiativ om finbilscrusing under Summer Meet.

Justeiiarfdes»simatur Utdraesbestyrkande
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§99 Dnr KS 2023/00535-3.3.1

Nämndinitiativ från (M) om att köpa mark för verksamheter

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) anmäler 
ett nämndinitiativ om att köpa mark för verksamheter.

Justerdni iatur Utdragsbestvrkande


