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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande Motion Förenkla för nyföretagare i Västerås 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd        

Ärendebeskrivning 
Anna Hård  af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) 
- Förenkla för nyföretagare i Västerås föreslagit  

• att införa en e-tjänst för att underlätta för företagare att se vilka 
tillstånd som kan vara aktuella för att kunna ansökan om de 
kommunala tillstånd som behövs för ett nytt företag 

• att e-tjänsten ger information/länk om även andra tänkbara tillstånd 
som kan behövas 

 

Kommunfullmäktige har den 2017-10-05 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har ej remitterats vidare. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd.      

Beslutsmotivering 
Motionen vill förenkla för företagare att veta vilka tillstånd som kan vara 
aktuella att behöva söka när den vill starta eller förändra sin verksamhet.  
 
I stadens Näringslivsprogram anges ett mål att staden ska bli en sk 24-
timmarsmyndighet, vilket bla innefattar den typen av tjänst som motionären 
föreslår.   
 
Den sammanställningen/tjänsten som efterfrågas finns redan idag på 
www.verksamt.se, en nationell e-tjänst under Bolagsverket för företagare 
och blivande företagare. 
 
Verksamt.se är den plattform som både Tillväxtverket, Bolagsverket, 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen står bakom. Det pågår också ett arbete 
med att göra regionala sidor med direkt information som är anpassade efter 
vilka aktörer och kommuner som finns i respektive län finns presenterade för 
att underlätta för företagen och för att korta kommunikationsvägarna.  
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Västmanland har en regional sida som lanserades den 16 oktober när 
Exportcenter invigdes. 
 
För Västerås stads räkning innebär detta att vi inte bör starta en egen 
tjänst/sammanställning, utan synka våra e-tjänster ännu tydligare mot 
verksamt.se.  
 
Detta är ett arbete som är påbörjat med fokus på restaurangbranschen. 
Västerås stad bedriver sedan den 7 september 2017 ett utvecklingsarbete i 
samarbete med Västerås Marknad och Näringsliv AB och i första hand 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att utveckla digitala tjänster 
kopplade till tillstånd av olika slag genom serverat.se. Bakom serverat.se 
ligger bla SKL, och där kan man som företagare få hjälp digitalt i alla steg 
när man vill starta restaurang. På verksamt.se synkas även tillstånd som 
utfärdas av tex Länsstyrelsen också.  
 
Utöver detta erbjuder kommunen en sk Företagslots, där företagare och 
blivande företagare samordning av olika myndighetskontakter för att få 
klarhet i ärenden under ett och samma möte. Företagslotsen hjälper 
företagare som har frågor till flera förvaltningar gällande tillstånd som 
bygglov, serveringstillstånd, livsmedelstillsyn med mera. Företagslotsen ser 
till att rätt personer finns på plats för att svara på företagarens funderingar. 

 
Stadsledningskontoret bedömer att vi inte bör skapa en egen tjänst/plattform 
för den här typen av sammanställning/tjänst so motionären efterfrågar utan 
snarare fortsätter att koppla på oss på den redan påbörjade satsningen som 
görs gemensamt på verksamt.se. En ytterligare fördel i att ha samma 
plattform är ju när det kommer till företag som har verksamhet på flera orter 
så kan de enkelt hitta information på ett och samma ställe. 
 
 

Juridisk bedömning 
Inte tillämpbart 

Ekonomisk bedömning 
Inte tillämpbart 

Hållbar utveckling 
Inte tillämpbart 
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