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§ 360 Dnr KS 2021/00234-5.1.1 

Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra näringslivs-
klimatet i Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första, andra och fjärde att-satser bifalls. 

2. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M), Enes Bilalovic (M), Anna Hård af Segerstad (M) och 
Caroline Högström (M) har den 26 januari 2021 lämnat i en motion med 
rubriken Motion om att förbättra näringslivsklimat i Västerås där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta:  

1. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin verk-
samhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är för tillstånd redan 
vid första träffen. 

2. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin verk-
samhet ska kunna få besked om den maximala tiden som det kommer att ta 
innan besked ges om tillstånd. 

3. Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa 
ärendet digitalt. 

4. Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med myndighets-
utövning i Västerås att myndighetsutövning också har ett näringslivsfrämjan-
de perspektiv. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, miljö- och konsument-
nämnden och tekniska nämnden som har inkommit med yttranden. Stads-
ledningskontoret har även samrått med direktör för digitalisering och verk-
samhetsutveckling i formulering av svar.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Anna 
Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen.  
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Anna Lundberg (L), Jacob Axelson (L), Monica Stolpe Nordin (C) och Anna 
Thunell (MP) yrkar att motionens första, andra och fjärde att-satser bifalls 
samt att motionens tredje att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till motion-
en från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till eget förslag av Anna 
Lundberg (L) med flera. 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 Anna Lundberg (L) med fleras förslag. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tekniska nämnden 



 

 Diarienr KS 2021/00234 

Svar på Motion från (M) om att  

förbättra näringslivsklimatet i Västerås 

Majoritetens förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första, andra och fjärde att-satser bifalls. 

2. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Politisk bedömning 

Majoriteten håller med motionärerna om att Västerås ska vara bland de bästa på ett gott 

företagsklimat. Det är rimligt att den företagare som vill etablera eller utöka en 

verksamhet i Västerås redan i ett tidigt skede ska få en tydlig bild av hur lång tid 

ansökningen om olika tillstånd kommer ta och vad det kommer att kosta. Därför bör 

att-satserna som beskriver det i motionen bifallas. Redan idag finns uppgifter om 

kostnader att hitta, men det är önskvärt att en företagare kan få ett samlat svar från 

kommunen, även om olika tillstånd för verksamheten söks hos olika förvaltningar.  

I dagens digitala samhälle är det viktigt att kunna erbjuda en digital redovisning av 

ärenden. Det finns dock inte förutsättningar att erbjuda en sådan tjänst för alla typer av 

ansökningar idag. Det bör prioriteras när Västerås stads IT-system utvecklas och 

hanteras sammanhållet av digitaliseringsenheten, så att inte varje förvaltning måste hitta 

egna lösningar.  

Varje år samlas all myndighetsutövande personal som arbetar mot näringslivet för en 

utbildningsdag. Då finns företag på plats som berättar om vad de upplever som bra och 

vad som kan utvecklas. Uppslutningen har varit stor. Därutöver görs också 

uppsamlingsheat årligen för nyanställda för att berätta om hur Västerås stad jobbar med 

näringslivsfrågor. Mycket görs således redan för att öka förståelsen för näringslivet hos 

de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning. Majoriteten är ändå beredda att 

bifalla den fjärde att-satsen i motionen, om att tydliggöra och medvetandegöra att 

myndighetsutövning har ett näringslivsfrämjande perspektiv, för att få ett ännu större 

tryck i frågan. 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Maria Spennare 
Epost: maria.spennare@vasteras.se 
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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om att förbättra 
näringslivsklimatet i Västerås 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M), Enes Bilalovic (M), Anna Hård af Segerstad (M) och 
Caroline Högström (M) har den 26 januari 2021 lämnat i en motion med 
rubriken Motion om att förbättra näringslivsklimat i Västerås där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta:  

1. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 
verksamhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är för 
tillstånd redan vid första träffen. 

2. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 
verksamhet ska kunna få besked om den maximala tiden som det 
kommer att ta innan besked ges om tillstånd. 

3. Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna 
följa ärendet digitalt. 

4. Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med 
myndighetsutövning i Västerås att myndighetsutövning också har ett 
näringslivsfrämjande perspektiv 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, miljö- och 
konsumentnämnden och tekniska nämnden som har inkommit med 
yttranden. Stadsledningskontoret har även samrått med direktör för 
digitalisering och verksamhetsutveckling i formulering av svar.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.  
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Beslutsmotivering 

Gällande punkt 1 i motionen: 

Byggnadsnämnden svarar i sitt yttrande att ”avgifterna som 
byggnadsnämnden tar ut baseras på den taxa för byggnadsnämndens 
verksamhet som kommunfullmäktige har beslutat. För en ovan person kan 
taxan vara svår att förstå. Den som undrar vad en åtgärd kostar kan dock få 
hjälp med sin fråga. Kontaktcenter kan exempelvis hjälpa med att besvara 
den typen av frågor. Vid ett pågående projekt går det även att vända sig 
direkt till sin handläggare. Det finns även exempel på bygglovsavgifter på 
Västerås Stads hemsida. 

Som företagare kan man vända sig till Företagslotsen. Företagslotsen hjälper 
företagare kostnadsfritt med deras kontakter med Västerås Stad. Företagen 
kan där ställa frågor till olika enheter inom kommunen och därmed få alla 
sina frågor besvarade samtidigt. Det finns därmed flera kontaktvägar och 
information som förenklar för företagare.  

Om ändå bedöms finnas ett behov av ytterligare underlag gällande 
byggnadsnämndens avgifter så kan byggnadsnämnden ta fram det.” 

 

Gällande punkt 2 i motionen:  

Byggnadsnämnden svarar i sitt yttrande att ”i plan- och bygglagen finns 
bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, 
förhandsbesked och anmälan. När en ansökan inkommer skickas automatiskt 
ett svarsmeddelande som innehåller information om handläggningstider. Om 
någon har frågor om handläggningstiden kan denne även använda de 
kontaktvägar som nämns under Punkt 1.  

Om det behövs ytterligare underlag gällande handläggningstiderna kan 
byggnadsnämnden ta fram det.” 

 

Gällande både punkt 1 och 2 i motionen: 

Miljö- och konsumentnämnden svarar i sitt yttrande ”att förutsättningarna 
för ett underlag enligt förslaget ser olika ut inom nämndens olika 
lagstiftningsområden.  

När det gäller serveringstillstånd bjuds nya krögare in till ett personligt möte 
för att guida den sökande genom ansökningsprocessen. På webben finns 
också en checklista som stöd för krögaren och denna går man tillsammans 
igenom vid första mötet. Kostnaden för ansökan och maximal tid för 
prövningen lyfts vid mötet. Avgiften framgår också på vasteras.se. 

Vid registrering av livsmedelsverksamhet finns också information på 
webben. För den som ska starta restaurang finns en hänvisning till 
verksamt.se där checklista och annat vägledande material finns tillgängligt. 
Kostnaden för registrering är för närvarande 980 kr vilket framgår på 
vasteras.se. För livsmedelsregistrering finns en servicedeklaration som säger 
att ärendet ska vara handlagt inom fem arbetsdagar. 

För anmälningar om hälsoskyddsverksamhet och miljöfarlig verksamhet 
behöver inriktning och omfattning klargöras innan besked om tid och 
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kostnad kan ges. Det är svårt att kortfattat i ett underlag sammanställa all 
information som är relevant för att avgöra kostnad och tid för handläggning. 
Informationen lämnas lämpligen i dialog med företaget då inriktning och 
omfattning kan beskrivas och diskuteras tillsammans med handläggaren. 
Observera att i de fall remissförfarande krävs i tillståndsprocessen är det 
mycket svårt att ange en maximal tid för handläggningen då det inte är 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som styr över svarstiden för 
remissinstanserna.  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har interna mål för handläggningstider 
av ansökningar och anmälningar enligt miljöbalken. När kompletta 
handlingar inkommit i ett sådant ärende ska handläggning ske inom 15 
arbetsdagar.  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar i företagslotsen som drivs av 
Invest Västerås. Det är en kostnadsfri service för företag som behöver 
komma i kontakt med två eller fler enheter inom Västerås stad. Rätt personer 
finns då på plats samtidigt under ett möte för att svara på företagarens 
funderingar, eller enkelt få klarhet i ett ärende. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen deltar med kompetens inom livsmedel, 
serveringstillstånd, tobakstillstånd samt miljö- och hälsoskydd.” 

 

Gällande punkt 3 i motionen:  

Byggnadsnämnden svarar i sitt yttrande att ”ärenden om lov, anmälan och 
förhandsbesked går idag att följa med byggnadsnämndens e-tjänst.” 

Miljö- och konsumentnämnden svarar i sitt yttrande att ”när det gäller 
serveringstillstånd har handläggaren löpande kontakt med krögaren genom 
hela processen och därmed vet den sökande hela tiden var i processen 
ärendet ligger. Den personliga kontakten gör det också möjligt att ställa 
frågor kontinuerligt under processen. Därmed är det inte lika relevant att i 
dessa ärenden kunna följa ärendet digitalt.  

Serveringstillstånd har en e-tjänst för ansökan. Även för 
livsmedelsregistrering finns en e-tjänst. När e-tjänsten lyfts över till stadens 
nya IT-miljö inom kort kan man följa sitt ärende digitalt. Samtidigt är 
handläggningstiden för livsmedelsregistrering så pass kort att det kanske inte 
är dessa ärenden som i första hand avses i motionen.  

Det vore däremot mer relevant för företag inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet att kunna följa sina ärenden digitalt. Någon sådan tjänst 
finns för närvarande inte utvecklad för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens 
verksamhetssystem Ecos. Att som enskild förvaltning ta fram en sådan tjänst 
är i nuläget, med de ekonomiska utmaningar förvaltningen står inför, inte 
möjligt att prioritera.” 

I Västerås stads Program för digital förnyelse anges riktning för alla stadens 
verksamheter när tjänsterna i allt större grad kan erbjudas digitalt men också 
hur kommunala processer kan effektiviseras och göras smartare. Det finns ett 
antal inriktningsmål i programmet som styr initiativen och insatserna i 
verksamheterna bland annat:  
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Västerås stad ska se till att privatpersoner och företag har tillgång till digitala 
tjänster.  

 Digitala tjänster är utvecklade med västeråsarens fokus där 
automatiserade flöden minimerar behovet av att lämna samma 
information flera gånger. Information och data som staden förfogar 
över ska vara fri och lättillgänglig för verksamheterna och 
omvärlden. I största möjliga mån ska gemensamma nationella eller 
regionala tjänster användas.  

Västerås stad ska verka för att digitala informationsflöden och tjänster 
stödjer den effektiva, hållbara och hälsosamma staden.  

 En hög automatiseringsgrad förutsätter helhetsperspektiv och 
förvaltningsövergripande fokus där stadens verksamhetsprocesser 
samverkar. All pappershantering bör ifrågasättas och digitala 
meddelanden är norm. 

Västerås stad ska med nyfikenhet söka nya lösningar och möjliggörande 
infrastruktur för att skapa staden utan gränser för individen, näringslivet och 
samhället. 

 Utvecklingen ska präglas av ett aktivt sökande efter nya lösningar 
samt att alla västeråsare ges likvärdiga digitala förutsättningar. 

 

Gällande punkt 4 i motionen:  

Byggnadsnämnden svarar i sitt yttrande att ”nämnden arbetar på många sätt 
näringslivsfrämjande. Ett exempel på detta är Nöjd-kund-index (NKI) som 
mäter kundnöjdheten hos de företag som haft ärenden hos 
byggnadsnämnden. Resultatet från undersökningarna ger byggnadsnämnden 
värdefull information som användas för att öka kundnöjdheten. Det är också 
en av anledningarna till att byggnadsnämnden har så hög kundnöjdhet, 72, 
vilket är högre än jämförbara kommuner som Sundsvall (70), Gävle (66) och  

Uppsala (59). Byggnadsnämnden jobbar därmed ständigt med att förbättra 
sin kundnöjdhet. Förslaget om att tydliggöra och medvetandegöra ett 
näringslivsfrämjande perspektiv är mycket kortfattat. För att det ska vara 
möjligt att genomföra behöver det preciseras vad byggnadsnämnden ska 
göra.” 

Miljö- och konsumentnämnden svarar i sitt yttrande att ”företagen arbetar i 
en konkurrensutsatt marknad och det är därför viktigt att samma krav ställs 
på liknande verksamheter för att inte rubba konkurrensen på marknaden. Det 
är också viktigt att myndighetsutövning sker med stor respekt för företagens 
villkor. Därför får alla nya handläggare sedan ett par år tillbaka en 
introduktion om näringslivet i Västerås av Invest Västerås. Alla våra 
handläggare deltar även i Invest Västerås årliga träff som berör 
myndighetsområdena livsmedel, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, 
markupplåtelse, bygglov, brand och sedan något år tillbaka även 
upphandling.  

Västerås stad deltar i Stockholm Business Alliance årliga mätning av nöjd-
kund-index (NKI). I undersökningen svarar företag som under föregående år 
haft en direktkontakt med förvaltningen. Miljö- och 
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hälsoskyddsförvaltningen ansvarar från och med i år för tre av de ingående 
myndighetsområdena; livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt 
serveringstillstånd. NKI ingår i nämndens styrkort och låg 2019 på 75, vilket 
anses högt. Resultatet från 2020 redovisas den 22 april.” 

Tekniska nämnden svarar i sitt yttrande att ”de har tagit del av Näringslivets 
Regelnämnds stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna. De fem 
områdena som granskats för regeltillämpning handlar om livsmedelskontroll, 
serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för 
nyetablering. Övervägande hamnar inte de granskade områdena inom 
Tekniska nämndens ansvar.  

Inom staden och förvaltningen görs det årliga Nöjd-Kund-Indexmätningar 
för att identifiera förbättringsinsatser gentemot näringslivet. Drivande i detta 
arbete är Invest Västerås som sammanhållit arbetet med förtagsklimatdagar 
och utvärderingar av resultat efter de årliga mätningarna samt anordnat 
förtagsklimatdagar. Förvaltningens myndighetsområde markupplåtelser mäts 
i NKI och kategorin har de senaste åren stigit i resultat, från 69 år 2016 till 
78 år 2020. I samband med de årliga analyserna har specifika insatser gjorts 
inom förvaltningen för att ta hand om de synpunkter som kommit in från 
näringslivet samt vidareutveckla de områden där vi fått lägst resultat. Några 
av åtgärderna som utförts: tydligare information på stadens hemsida, bättre 
service och tillgänglighet vid kontakt med handläggare samt digitalisering av 
de ärenden där det är möjligt.  

Tekniska nämnden avser att även fortsättningsvis verka för en god service 
och effektivisering av myndighetsutövning i syfte att främja näringslivet i 
staden. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet som leds av Invest Västerås för 
en övergripande samsyn kring utvecklingen av näringslivsklimatet i staden 
och inom Västerås stads förvaltningar.” 

 

Övergripande 

Näringslivprogrammet är ett av staden övergripande styrdokument och 
omfattar hela Västerås stads koncern. Programmet är giltigt över sex år 
(2017–2022) och tar sin utgångspunkt i stadens vision. Programmet är 
uppdelat i åtta fokusområden. Inom varje anges ett antal att-satser som ska 
bidra till utveckling/resultat inom respektive område. Varje område följs av 
minst två indikatorer. Indikatorerna är inte måttsatta men följs årligen och i 
vissa underliggande handlings- och verksamhetsplaner finns årliga måttsatta 
mål som har bäring på näringslivsprogrammet. 

Inom fokusområde 1 som omfattar service och myndighetsutövande finns 
målen att Västerås stad ska utveckla digitala tjänster, inrätta en lotsfunktion 
och uppträda/agera som EN organisation där den enskilde 
tjänstemannen/handläggaren känner ansvar för kunden genom hela ärendets 
gång.  

Invest Västerås är ett affärsområde inom bolaget Västerås Marknad och 
Näringsliv och har som uppdrag att arbeta för bästa möjliga förutsättningar 
för etablering och utveckling av företag i Västerås. Tillsammans med 
Västerås stad, företagare och övriga näringslivsaktörer stärka Västerås 
näringsliv och arbeta gemensamt för ett positivt företagsklimat där Västerås 
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stärker sin position som en plats för innovation och teknikutveckling. Invest 
Västerås för kontinuerlig dialog med näringslivets företrädare bland annat 
gällande lagstiftning och tillsyn.  

I arbetet med verksamhetsmålet att Utveckla näringslivsservicen och 
fortsätta förbättra företagsklimatet, anordnas varje år en företagsklimatdag 
för alla handläggare inom Västerås stad, det anordnas ett utbildningstillfälle 
per år i näringslivskunskap för alla nyanställda handläggare samt driver 
Företagslotsen. Företagslotsen samordnar och förenklar företagares 
myndighetskontakter med Västerås stad.  
 

Angående förslag till beslut 

Utifrån svaren från byggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden och 
tekniska nämnden samt information inhämtad från Invest Västerås och 
stadens enhet för digitalisering och verksamhetsutveckling så konstateras att 
gällande punkterna i motionen så pågår arbete i berörda verksamheter för att 
tillgodose företagens intressen. Förslaget till beslut blir därför att motionen 
inte föranleder någon ytterligare åtgärd.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Inte aktuellt utifrån ärendets innehåll och karaktär.  

Hållbar utveckling 

Stadens vision visar på en hållbar stad ur såväl ett socialt, ekologiskt som 
ekonomiskt perspektiv och ska vara styrande för hela stadens verksamhet 
och näringslivsprogrammet som har mål gällande företagsklimat och 
näringslivsutveckling är en del av den styrningen.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Miljö- och konsumentnämnden 2021-04-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr MOKN 2021/00018-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att förbättra näringslivsklimatet i 
Västerås 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att förbättra 

näringslivsklimatet i Västerås daterad 2021-01-26 och remitterad till 

byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och 

konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/00234- 5.1.1).  

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 13 maj 2021.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se 

 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Ulrika Wahlström 
Epost: ulrika.wahlstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2021-04-12 
Diarienr 

MOKN 2021/00018- 1.7.1  

  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsen@vasteras.se 
 

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Remiss gällande motion från (M) om att förbättra 
näringslivsklimatet i Västerås 

Förslag till beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att förbättra 

näringslivsklimatet i Västerås daterad 2021-01-26 och remitterad till 

byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och 

konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/00234- 5.1.1).  

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 13 maj 2021.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Underlag till nämnden 

1. Yttrande – Remiss gällande motion från (M) om att förbättra 

näringslivsklimatet i Västerås 

2. Motion från (M) om att förbättra näringslivsklimatet i Västerås 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Ulrika Wahlström 
Epost: ulrika.wahlstrom@vasteras.se 
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Datum 

2021-04-12 
Diarienr 

MOKN 2021/00018- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss gällande motion från 
(M) om att förbättra näringslivsklimatet i Västerås 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att förbättra 

näringslivsklimatet i Västerås daterad 2021-01-26 och remitterad till 

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och 

konsumentnämnden. (Kommunstyrelsens dnr: KS 2021/00234- 5.1.1) 

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 13 maj 2021.  

 

Synpunkter 

I motionen lyfts fyra punkter som kommunfullmäktige föreslås att besluta 

om. Nedan sammanfattas nämndens synpunkter under respektive punkt.  

  
1. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka 

sin verksamhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är 
för tillstånd redan vid första träffen.  
 

2. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka 
sin verksamhet ska kunna få besked om den maximala tiden som 
det kommer att ta innan besked ges om tillstånd  
 

Förutsättningarna för ett underlag enligt förslaget ser olika ut inom 

nämndens olika lagstiftningsområden.  

 

När det gäller serveringstillstånd bjuds nya krögare in till ett personligt möte 

för att guida den sökande genom ansökningsprocessen. På webben finns 

också en checklista som stöd för krögaren och denna går man tillsammans 

igenom vid första mötet. Kostnaden för ansökan och maximal tid för 

prövningen lyfts vid mötet. Avgiften framgår också på vasteras.se. 

 

Vid registrering av livsmedelsverksamhet finns också information på 

webben. För den som ska starta restaurang finns en hänvisning till 

verksamt.se där checklista och annat vägledande material finns tillgängligt. 
Kostnaden för registrering är för närvarande 980 kr vilket framgår på 

vasteras.se.  För livsmedelsregistrering finns en servicedeklaration som säger 

att ärendet ska vara handlagt inom 5 arbetsdagar. 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-04-12 
Diarienr 

MOKN 2021/00018- 
1.7.1  

Sida 

2 (3) 

 

 

 

För anmälningar om hälsoskyddsverksamhet och miljöfarlig verksamhet 

behöver inriktning och omfattning klargöras innan besked om tid och 

kostnad kan ges. Det är svårt att kortfattat i ett underlag sammanställa all 
information som är relevant för att avgöra kostnad och tid för handläggning. 

Informationen lämnas lämpligen i dialog med företaget då inriktning och 

omfattning kan beskrivas och diskuteras tillsammans med handläggaren. 

Observera att i de fall remissförfarande krävs i tillståndsprocessen är det 

mycket svårt att ange en maximal tid för handläggningen då det inte är 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som styr över svarstiden för 

remissinstanserna.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har interna mål för handläggningstider 

av ansökningar och anmälningar enligt miljöbalken. När kompletta 

handlingar inkommit i ett sådant ärende ska handläggning ske inom 15 

arbetsdagar.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar i företagslotsen som drivs av 

Invest Västerås. Det är en kostnadsfri service för företag som behöver 

komma i kontakt med två eller fler enheter inom Västerås stad. Rätt personer 

finns då på plats samtidigt under ett möte för att svara på företagarens 

funderingar, eller enkelt få klarhet i ett ärende. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen deltar med kompetens inom livsmedel, 

serveringstillstånd, tobakstillstånd samt miljö- och hälsoskydd. 

 
  

3. Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna 
följa ärendet digitalt  

 
När det gäller serveringstillstånd har handläggaren löpande kontakt med 

krögaren genom hela processen och därmed vet den sökande hela tiden var i 

processen ärendet ligger. Den personliga kontakten gör det också möjligt att 

ställa frågor kontinuerligt under processen. Därmed är det inte lika relevant 

att i dessa ärenden kunna följa ärendet digitalt. Serveringstillstånd har en e-

tjänst för ansökan. 

 

Även för livsmedelsregistrering finns en e-tjänst. När e-tjänsten lyfts över till 

stadens nya IT-miljö inom kort kan man följa sitt ärende digitalt. Samtidigt 

är handläggningstiden för livsmedelsregistrering så pass kort att det kanske 

inte är dessa ärenden som i första hand avses i motionen.  

 

Det vore däremot mer relevant för företag inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet att kunna följa sina ärenden digitalt. Någon sådan tjänst 

finns för närvarande inte utvecklad för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens 

verksamhetssystem Ecos. Att som enskild förvaltning ta fram en sådan tjänst 

är i nuläget, med de ekonomiska utmaningar förvaltningen står inför, inte 

möjligt att prioritera.  
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4. Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med 
myndighetsutövning i Västerås att myndighetsutövning också har 
ett näringslivsfrämjande perspektiv  

 

Företagen arbetar i en konkurrensutsatt marknad och det är därför viktigt att 

samma krav ställs på liknande verksamheter för att inte rubba konkurrensen 

på marknaden. Det är också viktigt att myndighetsutövning sker med stor 

respekt för företagens villkor.  

 

Därför får alla nya handläggare sedan ett par år tillbaka en introduktion om 

näringslivet i Västerås av Invest Västerås. Alla våra handläggare deltar även 

i Invest Västerås årliga träff som berör myndighetsområdena livsmedel, 

serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, bygglov, brand 

och sedan något år tillbaka även upphandling.  

 

Västerås stad deltar i Stockholm Business Alliance årliga mätning av nöjd-

kund-index (NKI). I undersökningen svarar företag som under föregående år 

haft en direktkontakt med förvaltningen. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen ansvarar från och med i år för tre av de ingående 

myndighetsområdena; livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt 

serveringstillstånd. NKI ingår i nämndens styrkort och låg 2019 på 75, vilket 

anses högt. Resultatet från 2020 redovisas den 22 april.  
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§ 77 Dnr TN 2021/00119-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om att förbättra 
näringslivsklimatet i Västerås 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 

lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Tekniska nämnden har servicedeklarationerna som förklarar vad invånare 

kan förvänta sig av stadens service och tjänster. Staden lovar en viss nivå av 

service. Här borde fler servicedeklarationer kunna införas på flera områden 

och fokus kunna läggas på snabbare handläggningstider. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Enes Bilalovic (M) och 

Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken – Förbättra 

näringslivsklimat i Västerås – föreslagit kommunfullmäktige att besluta om 

fyra åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i Västerås.  De fyra 

förslagen innebär: 

- att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 

verksamhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är för tillstånd 

redan vid första träffen. 

- att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 

verksamhet ska kunna få besked om den maximala tiden som det kommer att 

ta innan besked ges om tillstånd. 

- att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa 

ärendet digitalt. 

- att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med 

myndighetsutövning i Västerås att myndighetsutövning också har ett 

näringslivsfrämjande perspektiv.  

Tekniska nämnden har fått initiativet på remiss för yttrande.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 mars 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Milena Milenkovic 
Epost: milena.milenkovic@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om att förbättra 
näringslivsklimatet i Västerås 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Enes Bilalovic (M) och Caroline 

Högström (M) har i en motion med rubriken – Förbättra näringslivsklimat i Västerås 

– föreslagit kommunfullmäktige att besluta om fyra åtgärder för att förbättra 

näringslivsklimatet i Västerås.  De fyra förslagen innebär: 

 Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 

verksamhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är för tillstånd 

redan vid första träffen 

 Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 

verksamhet ska kunna få besked om den maximala tiden som det kommer att 

ta innan besked ges om tillstånd 

 Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa 

ärendet digitalt 

 Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med 

myndighetsutövning i Västerås att myndighetsutövning också har ett 

näringslivsfrämjande perspektiv.  

 

Tekniska nämnden har fått initiativet på remiss för yttrande.  

Beslutsmotivering 

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av remissen 

framföra följande:  

Det är enbart den fjärde punkten som har en direkt verkan på tekniska 

nämndens ansvarsområden varför vi valt att enbart yttra oss på 

myndighetsutövning. 

Förvaltningen har tagit del av Näringslivets Regelnämnds stora granskning av 

regeltillämpningen i kommunerna. De fem områdena som granskats för 

regeltillämpning handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, 

miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Övervägande hamnar inte de 

granskade områdena inom Tekniska nämndens ansvar.  

 

Inom staden och förvaltningen görs det årliga Nöjd-Kund-Indexmätningar för att 

identifiera förbättringsinsatser gentemot näringslivet. Drivande i detta arbete är 
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Invest Västerås som sammanhållit arbetet med förtagsklimatdagar och utvärderingar 

av resultat efter de årliga mätningarna samt anordnat förtagsklimatdagar.  

Förvaltningens myndighetsområde markupplåtelser mäts i NKI och kategorin har de 

senaste åren stigit i resultat, från 69% år 2016 till 78% år 2020.  

 

I samband med de årliga analyserna har specifika insatser gjorts inom förvaltningen 

för att ta hand om de synpunkter som kommit in från näringslivet samt 

vidareutveckla de områden där vi fått lägst resultat. Några av åtgärderna som utförts: 

tydligare information på stadens hemsida, bättre service och tillgänglighet vid 

kontakt med handläggare samt digitalisering av de ärenden där det är möjligt.  

 

Förvaltningen avser att även fortsättningsvis verka för en god service och 

effektivisering av myndighetsutövning i syfte att främja näringslivet i staden. 

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet som leds av Invest Västerås för en övergripande 

samsyn kring utvecklingen av näringslivsklimatet i staden och inom Västerås stads 

förvaltningar. 
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§ 119 Dnr BN 2021/00174-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att förbättra näringslivsklimatet i 
Västerås 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 

som sitt eget. 

Särskilt yttrande 

Jonas Cronert (S), Iréne Englund (S), Mikael Dimgård (S) och Anna 

Nordanberg (L) lämnar följande särskilda yttrande: "För majoriteten (S, L, C 

& MP) är näringslivsklimatet i Västerås en angelägen fråga. Det är viktigt att 

vi ständigt arbetar för att förbättra näringslivsklimatet och underlätta för 

företag att utvecklas i Västerås. Detta är inte minst viktigt i dagsläget när 

pandemin har slagit hårt mot många branscher och företag. " 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har ombetts yttra sig över en motion om att förbättra 

näringslivsklimatet i Västerås. Stadsbyggnadsförvaltningen har med 

anledning av detta upprättat ett förslag på yttrande som byggnadsnämnden 

kan anta som sitt eget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande 

som sitt eget. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars Eriksson 
Epost: lars.eriksson@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att förbättra 
näringslivsklimatet i Västerås 

Punkt 1 

Avgifterna som byggnadsnämnden tar ut baseras på den taxa för 

byggnadsnämndens verksamhet som kommunfullmäktige har beslutat. För en ovan 

är taxan svår att förstå. Den som undrar vad en åtgärd kostar kan dock få hjälp med 

sin fråga. Kontaktcenter kan exempelvis hjälpa med att besvara den typen av frågor. 

Vid ett pågående projekt går det även att vända sig direkt till sin handläggare. Det 

finns även exempel på bygglovsavgifter på Västerås Stads hemsida. 

 

Som företagare kan man vända sig till Företagslotsen. Företagslotsen hjälper 

företagare kostnadsfritt med deras kontakter med Västerås Stad. Företagen kan där 

ställa frågor till olika enheter inom kommunen och därmed få alla sina frågor 

besvarade samtidigt.  

 

Det finns därmed flera kontaktvägar och information som förenklar för företagare. 

Om ändå bedöms finnas ett behov av ytterligare underlag gällande 

byggnadsnämndens avgifter så kan byggnadsnämnden ta fram det.  

 

Punkt 2 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden 

om lov, förhandsbesked och anmälan. När en ansökan inkommer skickas 

automatiskt ett svarsmeddelande som innehåller information om 

handläggningstider.  

 

Om någon har frågor om handläggningstiden kan denne även använda de 

kontaktvägar som nämns under Punkt 1. Om det behövs ytterligare underlag 

gällande handläggningstiderna kan byggnadsnämnden ta fram det. 

 

Punkt 3 

Ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked går idag att följa med 

byggnadsnämndens e-tjänst.  

 

Punkt 4 

Byggnadsnämnden arbetar på många sätt näringslivsfrämjande. Ett exempel på 

detta är Nöjd-kund-index (NKI) som mäter kundnöjdheten hos de företag som haft 

ärenden hos byggnadsnämnden. Resultatet från undersökningarna ger 

byggnadsnämnden värdefull information som användas för att öka kundnöjdheten. 

Det är också en av anledningarna till att byggnadsnämnden har så hög kundnöjdhet, 

72, vilket är högre än jämförbara kommuner som Sundsvall (70), Gävle (66) och 

Uppsala (59). Byggnadsnämnden jobbar därmed ständigt med att förbättra sin 

kundnöjdhet. Förslaget om att tydliggöra och medvetandegöra ett 

näringslivsfrämjande perspektiv är mycket kortfattat. För att det ska vara möjligt att 

genomföra behöver det preciseras vad byggnadsnämnden ska göra. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Lars Eriksson 

Handläggare  



 

Motion om att förbättra näringslivsklimat i Västerås 

  
Svenskt näringsliv har precis kommit med sin undersökning om avgifter och idéer för tillstånd i 
kommunerna. Det är som vanligt en mycket intressant undersökning. Det ger också underlag för 
förslag och idéer på hur Västerås kan bli bättre på att följa näringslivsklimatet i Västerås. 
  
Vi moderater har vid flera tillfällen gett förslag om att synliggöra avgifter och hur de speglar 
arbetsinsatsen. Andra exempel är att vi har föreslagit att avgifter ska betalas i efterhand när 
företagen exempelvis har fått tillsyn. Det blir tydlig koppling mellan tillsyn och avgiften. 
  
Vi kan också i undersökningen se att Västerås har tagit bort servicegarantin för bygglov. För oss 
moderater är det viktigt att det är servicegarantier för stadens tjänster så att företag och 
medborgare vet när man senast kommer att få ett besked och ett svar på en ansökan. 
  
Västerås kan bättre och se till att vi är bland de bästa på ett gott företagsklimat. Västerås ska vara 
den bästa staden i Sverige för att utveckla sitt företag oavsett storlek. 
  
Resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning ger inspiration och idéer för att förbättra 
näringsklimat och underlätta för företag i Västerås 
  
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
  
  

 Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin verksamhet ska kunna få 
ett besked om vilken kostnad det är för tillstånd redan vid första träffen. 

 

 Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin verksamhet ska kunna få 
besked om den maximala tiden som det kommer att ta innan besked ges om tillstånd. 

 

 Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa ärendet digitalt. 
 

 Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med myndighetsutövning i Västerås 
att myndighetsutövning också har ett näringslivsfrämjande perspektiv. 

 

 

 

 

Västerås 2021-01-26 

 

 

 

Elisabeth Unell (M)  Enes Bilalovic (M) 

 

 

 

Anna Hård af Segerstad (M)  Caroline Högström (M)  
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