
 

 

 

Kommunstyrelsen 

KALLELSE 
 

1 (16) 

Datum 

2017-03-22 
 

  

 

Kallelse och föredragningslista 

Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck 

Sammanträdesdatum 29 mars 2017 

Plats och tid Stadshuset A287, klockan 13.30 

Ledamöter Ordförande Anders Teljebäck (S) 

1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 

2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) 

Carin Lidman (S) 

Staffan Jansson (S) 

Ann-Louise Molin Östling (S) 

Magnus Edström (MP) 

Lars Kallsäby (C) 

Anna Hård af Segerstad (M) 

Rodrigo Romo (M) 

Jesper Brandberg (L) 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) 

Vasiliki Tsouplaki (V) 

Ersättare Jazmin Pettersson (S) 

Mikael Lindh (S) 

Solveig Nilsson (S) 

Mikael Sandberg (S) 

Markus Lindgren (MP) 

Vicki Skure Eriksson (C) 

Eric Söderberg (KD) 

Staffan Anger (M) 

Caroline Högström (M) 

Marcus Jacobson (M) 

Jenny Boström (L) 

Patric Sjölund (SD) 

Anna Maria Romlid (V) 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunstyrelsen 

Datum 

2017-03-22 
 

 
 

2 (16) 

 

 

1 Dnr KS 1810725- 
Beslut om offentliga ärenden 

Förslag till beslut: 

1. Ärende 1 till och med 11 är offentliga. 

    

 

2 Dnr KS 1810546- 
Protokollsjustering 

Förslag till beslut: 

Carin Lidman (S) 

Staffan Jansson (S) 

   

 

3 Dnr KS 2017/00387-1.2.1 
Beslut - Nämndinitiativ från (M) och (L) angående digitalisering 
av kommunens alla nämnder och styrelser 

Förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Jesper Brandberg (M) 

har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) och (L) 

angående digitalisering av kommunens alla nämnder och styrelser föreslagit 

att handlingar till stadens styrelser och nämnder ska finnas tillgängliga 

offline, samt att ledamöter som önskar handlingar på annat sätt ska erbjudas 

den möjligheten. Initiativet anmäldes till kommunstyrelsen den 22 februari 

2017. 

 

Stadsledningskontoret föreslår att nämndinitiativet inte föranleder någon 

ytterligare åtgärd. Den lösning som staden har för att tillhandahålla digitala 

handlingar till stadens förtroendevalda (Ciceron Assistent) ger användarna 

möjlighet att vid behov ladda ner material för offlineläsning, samt skriva ut 

handlingar på papper. All funktionalitet för dessa funktioner i Ciceron 

Assistent är ännu inte levererad och samtal med leverantören pågår för att 

leveransen ska ske så skyndsamt som möjligt. 

 

Huvudinriktningen inom Västerås stad är att samtliga nämnder och styrelser 

så långt det är möjligt ska använda sig av digitala sammanträdeshandlingar, 

är det digital distribution som erbjuds. Den ledamot eller ersättare som på 

grund av funktionshinder eller sjukdom har behov av att ta del av handlingar 

på annat sätt än digitalt för att kunna tillgodogöra sig innehållet, har 

självklart möjlighet det. 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunstyrelsen 

Datum 

2017-03-22 
 

 
 

3 (16) 

 

 

 

Handlingar som innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter (PuL) 

kan inte skrivas ut från Ciceron Assistent av säkerhetsskäl. I det fall en 

förtroendevald önskar en utskrift av sådan handling hänvisas till 

stadsledningskontorets kansli för hjälp.     

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

4 Dnr KS 2017/00292-2.5.8 
Beslut - Äskande renoveringsmedel Vindarnas grotta 

Förslag till beslut: 

1. Kulturnämndens äskande om extra uttag ur Västerås stads kulturfond med 

1 400 000 kr för renovering av skulpturgruppen Vindarnas grotta på 

Fiskartorget ska beredas i den ordinarie budgetprocessen inför Årsplan 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har 2017-02-01 beslutat att äska om extra uttag ur Västerås 

stads kulturfond med 1 400 000 kr för renovering och konservering av 

skulpturgruppen Vindarnas grotta av Eric Grate på Fiskartorget. 

 

Vindarnas grotta från 1969 är ett av Västerås viktigaste konstverk men även 

Eric Grates största och viktigaste offentliga konstverk i Sverige. Vindarnas 

grotta är en del av Västerås stadhusmiljö och har blivit en del av stadens 

identitet. Skulpturen är idag snart 50 år gammal och behöver akut restaureras 

vilket bland annat är synligt genom missfärgningar av korrosion. 

 

En förundersökning genomfördes, på Konstmuseets uppdrag, 2015 av 

metallkonservator fil dr Helena Strandberg för att bedöma skulpturens status, 

konserveringsbehovet samt göra en kostnadsberäkning. Undersökningen 

visade att problemen är flera. Delar är skulpturen är fylld med troligen 

betong, avrinningen fungerar ej mm. Ett omfattande renoveringsarbete krävs 

för att skulpturen ska kunna leva vidare. Helena Strandberg gjorde 2016 en 

kostnadsuppskattning på arbetet om 900 000 -1 350 000 kr. Med kostnader 

för transporter och lokaler vid renoveringen - bör arbetet idag beräknas till 1 

400 000 kr. Kostnaderna för Vindarnas grotta, när den gjordes på 1960-talet, 

uppgick till ca 800 000 kr. I dagens penningvärde motsvarar det ca 6 500 

000 kr. 

 

Kulturnämnden bedömer att engångsmedel för renoveringen av Vindarnas 

grotta inte ryms inom nämndens budgetram eller inom ordinarie uttag ur 

kulturfonden. Kulturnämnden äskar därför om medel för detta genom ett 
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extra uttag ur kulturfonden. Om konstverket renoveras ska det hålla 

ytterligare minst 50 år, som ett nationellt viktigt konstverk från mitten av 

1900-talet i Västerås.  

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

1. Kulturnämndens äskande om extra uttag ur Västerås stads kulturfond med 

1 400 000 kr för renovering av skulpturgruppen Vindarnas grotta på 

Fiskartorget ska beredas i den ordinarie budgetprocessen inför Årsplan 2018. 

 

5 Dnr KS 2017/00200-1.4.2 
Beslut - Uppföljning av internkontrollplan kommunstyrelsen 
2016 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets uppföljning av internkontrollplan 2016 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontorets internkontrollplan för 2016 fastställdes av KS 

2015-11-18. Internkontrollplanen grundar sig på riskanalyser i stadslednings-

kontorets övergripande, gemensamma processer. Det innebär att flera 

nämnder och styrelser är berörda av att genomföra kontroller. De ansvariga 

för respektive process har samverkat med berörda på förvaltningarna och 

sammanställt resultatet av genomförda kontroller och/eller åtgärder samt 

resultatet av dessa. 

 

Internkontrollplanen omfattar de risker som bedömts ha högst sannolikhet 

och konsekvens. För dessa risker har behov av kontroller och/eller åtgärder 

definierats. Vilka åtgärder och/eller kontroller som genomförs och att dessa 

dokumenteras är en viktig del i arbetet med intern kontroll. 

 

Uppföljningen (se bilaga) består i en sammanställning av genomförda 

kontroller och/eller åtgärder, en beskrivning av hur dessa dokumenterats 

samt vilket resultat som åstadkommits. 

 

Syftet med uppföljningen av den interna kontrollen 

Uppföljningen är i sig en del av den interna styrningen och kontrollen 

eftersom den sätter fokus på risker och brister som har åtgärdats/ 

kontrollerats, följts upp och hanterats under året. Uppföljningen till 

kommunstyrelsen skall ge en sammanfattande bild av den interna kontrollen 

i Västerås stad och de bolag som staden äger. Uppföljningen är en del av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
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Sammanfattande bedömning 

Stadsledningskontoret har en beslutad internkontrollplan för 2016 och 2017. 

Enligt redovisning i bilagan har kontorets gemensamma processer arbetat 

med de åtgärder och kontroller som beslutades under 2016. Inga större 

brister har redovisats i arbetet enligt 2016 års uppföljning. 

 

Det finns dock brister i hur stadsledningskontoret rent organisatoriskt arbetar 

med sin internkontroll. Det saknas idag en utpekad person på 

stadsledningskontoret som ska arbeta med att samordna förvaltningens 

internkontrollarbete. En annan brist är att kommunikationsprocessen och 

enheten för hållbar utveckling inte omfattas av 2016 eller 2017 års 

internkontrollplan. Under 2017 kommer dock dessa två enheter involveras i 

arbetet i samband med att de implementerar den nya modellen för risk- och 

internkontroll. Frågan om en funktion som samordnar 

Stadsledningskontorets internkontrollarbete har tagits om hand och utreds av 

enhetschef för Utveckling av stödprocesser. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

1. Stadsledningskontorets uppföljning av internkontrollplan 2016 godkänns. 

 

6 Dnr KS 2017/00648-1.3.4 
Beslut - utredning om delning av sociala nämndernas förvaltning 

Förslag till beslut: 

1. Stadsdirektören uppdras att i samråd med Sociala nämndernas förvaltning 

(SNF) föreslå en delning av förvaltningen i en del för individ- och 

familjeomsorgen och en del för övrig omsorg. Utredningen kan i någon del 

komma att beröra Västerås stad Vård och Omsorg.       

Ärendebeskrivning 

Sociala nämndernas förvaltning har växt kraftigt under senare år. 

Myndighetsutövningen har flyttats från Vård och Omsorg (tidigare proAros), 

den kommunala utföraren, till Sociala nämndernas förvaltning. Från att ha 

varit en stabsorganisation med drygt 100 personer har man idag ca 400 

medarbetare. I huvudsak har förändringen varit bra och fungerat väl. Inom 

Individ- och familjeomsorgen har det dock funnits problem. Problem som 

funnits under en längre tid. Personalomsättningen är hög och rekryterings-

svårigheter är påtagliga inom främst de delar som rör barn och ungdoms-

vården. Stressen är hög inom delar av den sociala barn- och ungdomsvården 

och många av medarbetarna och cheferna arbetar under en ansträngd 

situation. Nämnden har en oro för att duktiga chefer kommer att sluta. IVO 

har riktat upprepad kritik mot den sociala barn och ungdomsvården och 

ansökt hos domstolen om vitesföreläggande. Flera allvarliga Lex Sara 

anmälningar har utretts. Nämnden gör bedömningen att detta tillsammans 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunstyrelsen 

Datum 

2017-03-22 
 

 
 

6 (16) 

 

 

riskerar i sin tur att leda till rädsla och dåligt självförtroende bland 

medarbetare. Likväl finns risk att de förtroendevalda i Individ och 

familjenämnden inte känner trygghet med förvaltningens arbete. 

 

Nämnden har behov av en tydlig linje från nämnden till handläggaren. 

Kontrollen över ärendeflödet behöver öka. En förvaltningschef med ansvar 

bara för individ- och familjeomsorgen skulle innebära en möjlighet till ökat 

fokus och en helhetssyn på nämndens uppdrag. Det skulle också ge 

möjlighet till ökat stöd till linjecheferna.  

 

Ett ökat fokus på individ- och familjefrågor ger också motsvarande möjlighet 

till fokus på de frågor som är kopplade till de båda andra omsorgsnämnd-

erna. Alla tre berörda nämndernas ansvarsområden står inför stora 

utmaningar de kommande åren som talar för en fortsatt organisations-

utveckling. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

1. Stadsdirektören uppdras att i samråd med Sociala nämndernas förvaltning 

(SNF) föreslå en delning av förvaltningen i en del för individ- och familje-

omsorgen och en del för övrig omsorg. Utredningen kan i någon del komma 

att beröra Västerås stad Vård och Omsorg. 

 

7 Dnr KS 2015/00471-359 
Beslut - Uppdrag om att minska bullret vid Erikslundsområdet 
genom överblivna schaktmassor 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten "Handledning för anläggande av bullerskyddsvallar", daterad 

2015-06-26, ska fungera som underlag i det ordinarie arbetet då ett överskott 

av schaktmassor uppstår i närliggande exploaterings- eller gatuutbyggnads-

projekt. 

 

2. Rapporten "Inventering av platser för bullerskyddsvallar i Västerås", 

daterad 2015-06-24, med tillägget att teknik- och fastighetsförvaltningen 

förutsätts komplettera inventeringen med kriterier för prioritering för 

genomförande, ska fungera som underlag i det ordinarie arbetet då ett 

överskott av schaktmassor uppstår i närliggande exploaterings- eller 

gatuutbyggnadsprojekt. 

 

3. Tekniska nämndens rapport läggs till handlingarna. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2014 om nedanstående fyra 

uppdrag till fastighetsnämnden respektive tekniska nämnden: 

 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att nyttja 

överblivna schaktmassor som bullerskyddsvallar till bostäder med högt 

trafikbuller. 

 

2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder 

identifiera möjliga områden för placering av bullerskyddsvallar med 

överblivna schaktmassor utmed det kommunala vägnätet. 

 

3. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att komplettera ovanstående uppdrag 

med att identifiera möjliga områden för upplägg av bullerskyddsvallar utmed 

det statliga tåg- och vägnätet. 

 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över möjligheten att genom 

hastighetsbegränsning (se 5.3.1 i Åtgärdsprogram för buller) minska 

bullerstörningen även utmed det statliga vägnätet. 

 

Uppdragen har sin bakgrund i att miljö- och konsumentnämndens beslut den 

27 augusti 2013 att föreslå kommunstyrelsen att utreda möjligheten för 

kommunala insatser för att minska olägenheter av buller i Erikslunds-

området. Miljö- och konsumentnämndens beslut har i sin tur sin bakgrund i 

att boende vid Erikslundsområdet har haft klagomål på trafikbuller från E18 

och väg 66. Boende har kontaktat väghållaren Trafikverket som bemött 

klagomålet. Enligt Trafikverket uppgår den beräknade ljudnivån till 61 

dB(A). Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att riktvärdet på 65 

dB(A) ekvivalent som anges för befintlig miljö i infrastrukturpropositionen 

inte överskrids. 

 

Fastighetsnämnden informerades om uppdragen 1, 2 och 3 den 15 oktober 

2015. Tekniska nämnden beslutade den 16 september 2014 att översända 

tekniska kontorets skrivelse den 29 augusti 2014 till kommunstyrelsen som 

återrapportering av ärendet med följande tillägg: 

 

Enligt tjänsteutlåtandet finns flera fördelar med hastighetssänkning. Det 

skulle främja miljön, folks hälsa och välbefinnande. Det kan också leda till 

fler möjligheter för bostäder. Eventuella hastighetssänkningar bör avgöras i 

varje enskilt fall. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 
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1. Rapporten "Handledning för anläggande av bullerskyddsvallar", daterad 

2015-06-26, ska fungera som underlag i det ordinarie arbetet då ett överskott 

av schaktmassor uppstår i närliggande exploaterings- eller gatuutbyggnads-

projekt. 

 

2. Rapporten "Inventering av platser för bullerskyddsvallar i Västerås", 

daterad 2015-06-24, med tillägget att teknik- och fastighetsförvaltningen 

förutsätts komplettera inventeringen med kriterier för prioritering för 

genomförande, ska fungera som underlag i det ordinarie arbetet då ett 

överskott av schaktmassor uppstår i närliggande exploaterings- eller 

gatuutbyggnadsprojekt. 

 

3. Tekniska nämndens rapport läggs till handlingarna. 

 

8 Dnr KS 2017/00043-1.3.2 
Beslut - Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018-2021 

Förslag till beslut: 

1. Skicka program för bostadsförsörjningen 2018-2021 på samråd. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017 att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att fram program för bostadsförsörjningen 

2018-2021. Ett förslag har arbetas fram och föreslås nu skickas på remiss till 

berörda nämnder inom staden samt till externa bolag och organisationer. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

1. Skicka program för bostadsförsörjningen 2018-2021 på samråd. 

 

9 Dnr KS 1810730- 
Beslut - Anmälan av handlingar 

Förslag till beslut: 

1. 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. 
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10 Dnr KS 1810716- 
Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut: 

1. Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut fattade under perioden som gått sedan föregående 

sammanträde redovisas för kommunstyrelsen. 

 

11 Dnr KS 2017/00559-1.2.2 
Beslut - Inriktningsbeslut för Kungsängens avloppsreningsverk 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Mälarenergi AB 

ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av Kungsängsområdet. 

Underlaget ska utgöras av tekniska lösningar, tidplan, och förslag på hur 

finansiering ska lösas. Utöver detta ska även konsekvenser för fortsatt 

etapputbyggnad i Kungsängsområdet belysas. De alternativ som ska 

beskrivas är; 

 

- möjlig ny lokalisering av Kungsängens avloppsreningsverk med inriktning 

att verket ska vara flyttat senast 2030. 

 

- alternativ lösning, där reningsverkets nuvarande placering i 

Kungsängsområdet behålls, med inriktningen att skyddszonen för 

intilliggande bostäder minimeras samt att markanvändningen i 

reningsverkets närområde blir effektiv. 

 

2. Uppdragen ska redovisas senast i november 2017 i kommunstyrelsen för 

beslut om fortsatt hantering.  

Ärendebeskrivning 

Staden är mitt uppe i sitt viktigaste och mest komplicerade stadsutvecklings-

projekt - Stationsområdet Kungsängen - med ett nytt resecentrum, som 

motor och medelpunkt i projektet. Området har ett utomordentligt attraktivt 

läge mitt i staden med nära till allt - Mälaren, City, kollektivtrafik, E18, 

härliga promenadstråk etc. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet, som antogs i 

kommunfullmäktige i oktober 2013, framgick det tydligt att området 

innehåller flera stora och långtgående utmaningar. Dessa måste lösas för att 

Kungsängen ska utvecklas och bli den spännande, levande och 

mångfacetterande stadsdel vi alla ser framför oss.  
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I området ligger stadens avloppsreningsverk. När det byggdes låg det säkert 

på för ändamålet bästa platsen i staden med närhet till Mälaren och omgivet 

av störande verksamheter som ångkraftverket och en levande hamn. 

Skyddszonen runt reningsverket har successivt minskat tack vare vidtagna 

kraftfulla åtgärder, som reducerat luktutsläppen. I slutet av 1990-talet var 

lukt- och bakteriezonen 750 meter för att i början av 2000-talet minskas till 

200 meter. Förändringarna har gjort det möjligt att bygga bostäder både på 

Lillåudden och i Östra Hamnen. 

 

Den nuvarande luktzonen på 200 meter, mätt från fastighetsgräns, 

omöjliggör utvecklingen inom stora delar av Kungsängsområdet, eftersom 

någon bostadsbebyggelse inte tillåts inom den här zonen. 

 

I Kungsängsområdet ligger också Lantmännens stora silo, som är av vital 

betydelse för deras verksamhet i Mälardalen. Till silon kommer det cirka 

200 000 ton spannmål varje augusti- september med lastbil och traktor. Det 

genererar cirka 6 000 trafikrörelser i området. Merparten av spannmålet 

skeppas sedan ut med båt. Runt silon finns en dammzon på 200 meter inom 

vilken det inte är tillåtet att bygga bostäder. Förhandlingar förs med 

Lantmännen om flytt av silon till nytt läge i Västerås hamn. 

 

Båda dessa skyddszoner begränsar möjligheterna att bygga bostäder i 

stationsområdet och således den planerade utvecklingen av i stort sett hela 

Kungsängsområdet.   

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Mälarenergi AB 

ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av Kungsängsområdet. 

Underlaget ska utgöras av tekniska lösningar, tidplan, och förslag på hur 

finansiering ska lösas. Utöver detta ska även konsekvenser för fortsatt 

etapputbyggnad i Kungsängsområdet belysas. De alternativ som ska 

beskrivas är; 

 

- möjlig ny lokalisering av Kungsängens avloppsreningsverk med inriktning 

att verket ska vara flyttat senast 2030. 

 

- alternativ lösning, där reningsverkets nuvarande placering i Kungsängs-

området behålls, med inriktningen att skyddszonen för intilliggande bostäder 

minimeras samt att markanvändningen i reningsverkets närområde blir 

effektiv. 

 

2. Uppdragen ska redovisas senast i november 2017 i kommunstyrelsen för 

beslut om fortsatt hantering. 
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12 Dnr KS 2016/00329-015 
Beslut - Revisionsrapport om fördjupad granskning av 
likabehandling i skolan 

Förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna 

 

Kommunstyrelsens för egen del: 

 

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att återkomma med en rapport till 

kommunstyrelsen om de rutiner som har upparbetats kring den samordnade 

hanteringen av berörda planer och hur samtliga incidenter rörande kränkande 

behandling dokumenteras och rapporteras. I rapporten ska grundskole-

nämndens ansvar i relation till fristående verksamhet beskrivas. Rapporten 

ska vara kommunstyrelsen tillhanda i augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av stadens revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning 

med syfte att bedöma om grundskolenämnden och Skultuna kommundels-

nämnd säkerställer att elever inte blir utsatta för diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. 

 

Mot bakgrund av revisorernas granskning av arbetet med likabehandling och 

mot kränkande behandling i skolan år 2012 och 2014 och brister som då 

uppvisades genomfördes ytterligare en fördjupad granskning. Denna har 

skett på Nybyggeskolan, Rönnbyskolan, Skiljeboskolan, Bäckbyskolan och 

Persboskolan. 

 

Revisorernas huvudsakliga kritik är att skolorna inte i tillräcklig utsträckning 

skickar in sina likabehandlingsplaner till förvaltningen samt att nämnderna 

inte säkerställt att samtliga incidenter rörande kränkande behandling 

dokumenteras och rapporteras. Detta är viktigt för att systematiskt utveckla 

en samsyn om vilka incidenter som ska rapporteras och att objektivt kunna 

fånga upp allvarliga händelser. 

 

Revisorerna har gett sex rekommendationer till nämnderna: 

 

Definiera vad som avses med kränkande behandling och klargör gentemot 

skolorna vilken rapportering respektive nämnd förväntar sig.  

 

Säkerställ att personalen har kunskap och förmåga att göra likartade 

bedömningar av vad som ska dokumenteras, att dokumentation sker i 
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tillräcklig utsträckning samt att det finns rutiner för hur dokumentation ska 

arkiveras.  

 

Säkerställ att skolorna antar likabehandlingsplan för läsåret så snart som 

möjligt under höstterminen.  

 

Tydliggör att respektive skola årligen för information ska inkomma med sin 

likabehandlingsplan.  

 

Tillse att eleverna i större utsträckning ges möjlighet att delta i arbetet med 

att upprätta, följa upp och revidera likabehandlingsplanerna.  

 

Tillse att respektive skolas förebyggande arbete mot kränkande behandling 

och trakasserier kontinuerligt utvärderas.  

 

Rapporten har remitterats till grundskolenämnden och Skultuna kommun-

delsnämnd för yttrande. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna 

 

Kommunstyrelsens för egen del: 

 

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att återkomma med en rapport till 

kommunstyrelsen om de rutiner som har upparbetats kring den samordnade 

hanteringen av berörda planer och hur samtliga incidenter rörande kränkande 

behandling dokumenteras och rapporteras. I rapporten ska grundskole-

nämndens ansvar i relation till fristående verksamhet beskrivas. Rapporten 

ska vara kommunstyrelsen tillhanda i augusti 2017. 
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13 Dnr KS 2012/00829-180 
Beslut - Utredning om möjligheter att nyanlägga en 
frisbeegolfbana 

Förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Tekniska nämndens rapport "Lokalisering av frisbeegolfbana", daterad 

2016-04-26, läggs till handlingarna. 

 

2. Överlämna åt nämnden för idrott och friluftsliv att hantera ny frisbeegolf-

bana i Västerås, med utgångspunkt från genomför utredning, i den ordinarie 

verksamhets- och budgetplaneringen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade utifrån motion från (C) den 8 november 

2012, KFM § 250, att uppdra till tekniska nämnden att undersöka möjlig-

heterna att nyanlägga en frisbeegolfbana på ett sätt som begränsar de 

olägenheter som låg bakom tidigare beslut om avveckling (av banan på 

Djäkneberget), samt att även undersöka möjligheterna och intresset från 

näringslivet att delfinansiera inköps- och underhållskostnader. 

 

Tekniska kontoret har i skrivelse den 17 mars 2014 lämnat förslag till svar 

på uppdraget. Den 18 mars 2014 beslutade tekniska nämnden att överlämna 

tekniska kontorets skrivelse till kommunfullmäktige som sitt eget svar på 

uppdraget samt att uppdraget är genomfört. 

 

Stadsledningskontoret konstaterade att tekniska kontoret kommit fram till att 

stadens centrala grönområden inte är lämpade för frisbeegolfbana, främst 

med tanke på storlek och konflikter med andra besökare. Att finna en 

placering utanför staden är tänkbart om aktiviteten ligger nära anslutning till 

bussförbindelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2015 att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för lokalisering, utformning, kostnad 

och finansiering för nyanläggande av frisbeegolfbana utanför Västerås 

centrum. 

 

Uppdraget är nu genomfört av tekniska kontoret och har resulterat i 

utredningen; "Lokalisering av frisbeegolfbana", daterad 2016-04-26. 

Utredningen har resulterat i förslag på placering, uppskattad kostnad för 

anläggning, uppskattad kostnad för skötsel, möjliga alternativ för 

finansiering och ungefärlig utformning. 

 

Tekniska nämnden beslutade den 15 mars 2016 att godkänna utredningen 

och överlämna den till kommunstyrelsen.  
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Tekniska nämndens rapport "Lokalisering av frisbeegolfbana", daterad 

2016-04-26, läggs till handlingarna. 

 

2. Överlämna åt nämnden för idrott och friluftsliv att hantera ny frisbeegolf-

bana i Västerås, med utgångspunkt från genomför utredning, i den ordinarie 

verksamhets- och budgetplaneringen. 

 

14 Dnr KS 2016/01138-1.2.1 
Beslut - Motion från (V) om att avskaffa allmän visstid 

Förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås.        

Ärendebeskrivning 

I en motion från Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V),  

Harri Åman (V) och Agneta Hermansson (V) anges följande: 

 

"Den borgerliga regeringen lagstiftande 2007 om att införa en ny anställ-

ningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på 

ett sätt som menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta 

lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombina-

tion med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har 

inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige 

med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de 

anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en 

fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket allvarlig. 

 

Riksdagen har beslutat om att stoppa möjligheten för arbetsköpare att kunna 

hålla lönearbetare i livslång otrygghet. Något endast Sverigedemokraterna 

motsatte sig, de ville behålla lagstiftningen. Vänsterpartiet ville gå längre 

och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till 

maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde inte riksdagen att gå på 

den linjen.   

 

Det innebär inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och 

förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstids-
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anställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns särskilt 

behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna. 

 

Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är 

uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns." 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

att Västerås stad med omedelbar verkan upphör med användningen av 

anställningsformen allmän visstid 

 

att undantag för dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med 

de fackliga organisationerna inom det avtalsområdet anställningen berör 

 

att anställda som längst kan vara vikarier- och allmän visstidsanställda i 

sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner 

laga kraft 

 

Motionen har handlagts på stadsledningskontoret utan föregående remiss-

förfarande. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås. 

      

15 Dnr KS 2016/00970-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium  

Förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

Ärendebeskrivning 

Motionären, Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en motion med 

rubriken - Motion från (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium föreslagit 

att Västerås kommun enligt motion inför ett särskilt kulturarvsstipendium på 

lämplig summa. 
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Att Västerås kommun sprider information om detta stipendium på hemsidan 

och andra lämpliga platser. Informationen bör också utges i pappersformat. 

 

Motionären menar att det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna 

komplettera kommunens förvaltning av det kulturella arvet, till exempel att 

kommunen inför ett kulturarvsstipendium. Detta stipendium skall ge 

ekonomiskt stöd till kulturarvsfrämjande verksamheter.  

 

Organisationer, föreningar och myndigheter som vill bedriva kulturarvs-

främjande verksamhet skall kunna söka ekonomiskt stöd genom detta 

stipendium. 

 

Kommunfullmäktige har den 13102016, § 294 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har remitterats till kulturnämnden. Kulturnämnden har inkommit 

med i huvudsak följande synpunkter. Kulturnämnden har inom sitt ansvars-

område olika verktyg för att arbeta med kulturarvsfrågor. Det finns ett anslag 

som är direkt riktat till kulturarvsinsatser och som hanteras av stadsantik-

varien. Inom ramarna för användandet av kulturfonden har kulturnämnden 

möjlighet att använda medel för olika åtgärder som gynnar kulturarvet i vid 

bemärkelse. Det finns även en möjlighet att inom ramarna för stadens kultur-

stipendium ansöka om stipendium under rubriken kulturarv/vetenskap. 

 

Kulturnämnden förfogar således redan över flera möjligheter att själv 

genomföra eller ge stöd till olika insatser som gynnar kulturarvet. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

                       

16 Dnr KS 2017/00013-2.8.6 
Stadsdirektören informerar 2017 
    

17 Dnr KS 1810612- 
Kommande ärenden till kommunstyrelsen 
    

 


