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§ 253 Dnr KS 2020/01851-3.6.5 

Beslut - Svar på motion från (M) om kommande planering för 
verksamhetslokaler i Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen 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 Unell (M) med fleras förslag. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i motionen med rubriken Motion om kommande planering 

för verksamhetslokaler i Västerås föreslagit följande:  

Att i kommande byggnation och ombyggnationer av lokaler för förskolor, 

skolor och omsorg planera för att kunna begränsa smittspridningen 

Att i kommande byggnation och obyggnationer av omsorgslokaler planera 

för att så säkert som möjligt kunna besöka anhöriga även under en 

smittspridning. 

Att alla kommunala lokaler som byggs eller byggs om ska planeras så att 

smittspridningen kan begränsas. 

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 94 Dnr KS 2020/01851-3.6.5 

remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen remitterades till Fastighetsnämnden Grundskolenämnden, 

Förskolenämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden 

samt Individ- och familjenämnden. Alla nämnder ha inkommit med yttrande. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 

bifall till motionen. 

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 

motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till 

stadsledningskontorets förslag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår 

en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
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Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 

Grundskolenämnden, Förskolenämnden 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 
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Kopia till 

Fastighetsnämnden 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
Äldrenämnden 
Individ- och familjenämnden 
 

 
Individ- och fa 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Motion från (M) om kommande planering för 
verksamhetslokaler i Västerås 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i motionen med rubriken Motion om kommande planering 

för verksamhetslokaler i Västerås föreslagit följande:  

- Att i kommande byggnation och ombyggnationer av lokaler för förskolor, 

skolor och omsorg planera för att kunna begränsa smittspridningen 

- Att i kommande byggnation och obyggnationer av omsorgslokaler 

planera för att så säkert som möjligt kunna besöka anhöriga även under en 

smittspridning. 

- Att alla kommunala lokaler som byggs eller byggs om ska planeras så att 

smittspridningen kan begränsas. 

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 94 Dnr KS 2020/01851-

3.6.5 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen remitterades till Fastighetsnämnden Grundskolenämnden, 

Förskolenämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden 

samt Individ- och familjenämnden. Alla nämnder ha inkommit med yttrande. 

 

Beslutsmotivering 

Fastighetsnämnden är positiva till en utökad planering för att höja 

möjligheterna begränsa smittspridning i våra lokaler och de beskrivs också i 

de åtgärder fastighetsenheten avser att genomföra som framgår av deras 

yttrande.  

Fastighetsnämnden har i sitt yttrande beskrivit gällande lagstiftning samt det 

åtgärder som kommer att genomföras. Vad gäller kvalitetsarbete avser 

fastighetsenheten på teknik- och fastighetsförvaltningen att utveckla, 

säkerställa och följa upp arbetet med att motverka smittspridning i samtliga 

framtida samhällsfastigheter genom följande förtydligande åtgärder;  

1. Förstärka och utveckla projekteringsanvisningar, inklusive 

rumsfunktionsprogram, med särskild tonvikt på utformning för begränsning 

av smittspridning (specifik tidsbegränsad åtgärd)  
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2. Betona vikten av begränsningen av smittspridning i kommande 

”Inriktning och handlingsplan för samhällsfastigheter” som är under 

framtagande (specifik tidsbegränsad åtgärd)  

3. Omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring i diverse samarbetsforum, 

tex 4M, R9 med flera (löpande arbete)  

4. Studera kommande forskning i ämnet och införliva dessa rön i våra 

kravspecifikationer (löpande arbete)  

5. Utveckla våra konceptbyggnader och säkerställa dess utformning för att 

begränsa smittspridning utifrån adekvat forskning. (löpande arbete)  

Äldrenämnden har i sitt yttrande påtalat att det med anledning av pågående 

pandemi gjort en extra inventering kring arbetet med hur vi utformar 

lokalerna vid ny- och ombyggnationer för att minska risken för smitta. Det 

som framkommit är att förvaltningen har bra planering och strategier för 

detta. Att helt utesluta smitta i våra vård- och omsorgboenden är omöjligt, 

men förvaltningen arbetar aktivt för att minska och begränsa alla typer av 

smitta både genom lokalernas utformning, möjligheterna till god handhygien 

samt rutiner inom verksamheten. Detta är ett fortgående arbete som ses över 

löpande och uppmärksammas som en viktig aspekt vid om- och 

nybyggnationer. Möjligheten till kontakt med sina anhöriga är viktig både 

för den enskilde och närstående. Rutiner kring detta, tekniska lösningar samt 

lokalernas utformning och flexibilitet ger möjligheter för att skapa kontakt 

genom digitala och fysiska möten trots en pågående smitta. Olika smittor och 

olika verksamheter och lokaler innebär olika åtgärder och möjligheter. 

Individ- och familjenämnden anger i sitt yttrande att det under pandemin 

vidtagits smittskyddsåtgärder i stor omfattning i nämndens lokaler. Beroende 

på lokalens storlek och beskaffenhet har det varierat hur enkelt det varit att 

hitta rutiner och arbetssätt i syfte att minska smittspridning. Nämnden anser 

att det är positivt om risken för smitta och pandemi vägs in i planeringen vid 

byggnation och ombyggnation av nämndens lokaler. På sikt kan det 

underlätta för nämndens verksamheter att snabbt och effektivt tillämpa 

rutiner för att minska smitta. 

Barn- och utbildningsförvaltningen påtalar att den fysiska utformningen, 

ventilation och andra funktioner är utformade så att barn och personal under 

normala omständigheter ska ha en god miljö och inte av någon anledning bli 

sjuka av att delta i verksamhet. Nationella byggregler, föreskrifter och 

allmänna råd följs vid all byggnation och ombyggnation. Vid förändring av 

dessa, anpassas även planeringen för lokaler i Västerås 

Motionärerna lyfter att det är ett problem med få entréer/ytterdörrar. Fyra 

avdelningar på konceptförskolorna delar på en ingång. Koncepten är 

planerade på det viset, främst av en annan viktig aspekt, säkerheten. Få 

ingångar medför god överblick över dessa och god kontroll över att 

obehöriga inte skaffar sig tillträde till förskolans lokaler. Ur praktisk 

synvinkel använder inte alla barn entrén samtidigt. De anländer och lämnar 

förskolan vid olika tidpunkter. Under dagen är de indelade i mindre grupper 

som inte använder entrén vid samma tillfälle.  

Barn- och utbildningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen 

har utvärderat andra konceptförskolor som upphandlats via Sveriges 
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kommuner och regioner (SKR). Den förskola som ur ett helhetsperspektiv 

bedömdes vara bäst och som Västerås kommer att bygga och utvärdera, har 

fyra entréer. Det medför totalt mindre antal barn som använder samma entré. 

Stadsledningskontorets bedömning 

Stadsledningskontoret bedömer att motionen inte föranleder någon 

ytterligare åtgärd. Åtgärderna teknik- och fastighetsförvaltningens avser att 

utveckla, säkerställa och följa upp för att motverka smittspridning i samtliga 

framtida samhällsfastigheter omfattar de att-satser motionären yrkar om. Den 

synpunkt individ- och familjenämnden påtalat, att risken för smitta och 

pandemi ska vägas in i planeringen vid byggnation och ombyggnation, anses 

omhändertaget i teknik- och fastighetsförvaltningens kvalitetsarbete. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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