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1 Dnr KS 1810569- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 
    

 

3 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

4 Dnr KS 2020/01327-2.4.9 
Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande om kostnader för kommunfullmäktigemötet natten 
den 3-4 september    

Ärendebeskrivning 

Samuel Stengård (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

1 oktober 2020 interpellation om kostnader för kommunfullmäktigemötet 

natten den 3-4 september, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S). 

 

5 Dnr KS 2020/01329-3.10.4 
Svar på interpellation från (M) och (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande om vilka uppdrag som getts och när med anledning 
av kommunfullmäktiges beslut om avveckling av Västerås 
flygplats    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) anmälde vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2020 interpellation om 

vilka uppdrag som getts och när med anledning av kommunfullmäktiges 

beslut om avveckling av Västerås flygplats, ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Anders Teljebäck (S). 
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6 Dnr KS 2020/01530-1.4.2 
Svar på interpellation från (SD) till kommunstyrelsens 
ordförande - i vilken omfattning påverkar de kriminella nätverken 
kommunens ekonomi    

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 

oktober 2020 interpellation om i vilken omfattning de kriminella nätverken 

påverkar kommunens ekonomi, ställd till kommunstyrelsens ordförande 

Anders Teljebäck (S). 

 

7 Dnr KS 2020/01192-6.1.1 
Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens 
ordförande om indragen skolskjuts från områdena kring 
Barkarö/Enhagen-Ekbacken/Tidö-Lindö samt Rytterne    

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

september en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande om 

indragen skolskjuts från områdena kring Barkarö/Enhagen-Ekbacken/Tidö-

Lindö samt Rytterne. 

 

8 Dnr KS 2020/01193-3.10.3 
Svar på interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande 
om rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot 
habiliteringsersättning    

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

september en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande om 

rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot habiliteringsersättning. 

 

9 Dnr KS 2020/01396-8.5.2 
Svar på interpellation från (SD) till äldrenämndens ordförande 
om Västerås stads upphandling av äldreboenden    

Ärendebeskrivning 

Janeth Persson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

oktober 2020 interpellation om Västerås stads upphandling av äldreboenden 

till äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L). 
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10 Dnr KS 2020/01433-3.3.6 
Svar på interpellation från (M) till fastighetsnämndens 
ordförande om styckebyggartomter i Västerås    

Ärendebeskrivning 

Stefan Lindh (M) och Claes Kugelberg (M) anmälde vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2020 en interpellation om 

styckebyggartomter i Västerås, ställd till fastighetsnämndens ordförande 

Jesper Brandberg (L). 

 

11 Dnr KS 2020/01431-1.3.6 
Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens 
ordförande om nolltolerans mot mobbning i skolan    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 1 oktober 2020 interpellation om nolltolerans mot mobbning i skolan, 

ställd till grundskolenämndens ordförande Anna Lundberg (L). 

 

12 Dnr KS 2020/01430-1.3.6 
Svar på interpellation från (V) till förskolenämndens ordförande 
om vad händer med likvärdigheten i förskolan    

Ärendebeskrivning 

Lars-Erik Nordin (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

oktober 2020 interpellation om vad händer med likvärdigheten i förskolan, 

ställd till förskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C). 

 

13 Dnr KS 2020/01525-1.3.4 
Svar på interpellation från (V) till Bostads AB Mimers ordförande 
om dolda avgifter    

Ärendebeskrivning 

Shiar Mala Said (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 

oktober 2020 interpellation om Mimers dolda avgifter, ställd till Bostads AB 

Mimers ordförande Jesper Brandberg (L). 

 

14 Dnr KS 2020/01695-3.3.6 
Svar på interpellation från (V) till byggnadsnämndens 
ordförande - Exploatering av produktiv jordbruksmark    

Ärendebeskrivning 

Gabriella Howlen (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 

november en interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Monica 

Stolpe-Nordin (C) om exploatering av produktiv jordbruksmark 
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15 Dnr KS 2020/01828-1.1.1 
Val av ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Julio Maravilla 
Rivas (S) 

Förslag till beslut: 

Julio Maravilla Rivas (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning 

Julio Maravilla Rivas (S) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske.  

 

16 Dnr KS 2020/01839-1.1.1 
Val av ny ledamot i Kommunalförbundet Västmanlands teater 
efter Julio Maravilla Rivas (S) 

Förslag till beslut: 

1. Julio Maravilla Rivas (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 

Kommunalförbundet Västmanlands teater.  

2. XX väljs till ny ledamot i Kommunalförbundet Västmanlands teater till 

och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Julio Maravilla Rivas (S) som valts till ledamot i Kommunalförbundet 

Västmanlands teater har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

17 Dnr KS 2020/01608-1.1.1 
Val av ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd efter Åke 
Johansson (L) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Johansson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i Skultuna 

kommundelsnämnd. 

2. XX väljs till ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Åke Johansson (C) som har valts till ledamot i Skultuna kommundelsnämnd 

för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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18 Dnr KS 2020/01671-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Lars Kallsäby (C) 

Förslag till beslut: 

Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter 

Lars Kallsäby (C) har inkommit. Ny ledamot är Adam Pettersson (C) och ny 

ersättare efter Adam Petterson (S) är Ulf Jansson (C). 

 

19 Dnr KS 2020/00409-1.3.7 
Beslut - Folkinitiativet för flygplatsens framtid med 
namninsamling för folkomröstning 

Förslag till beslut: 

1. Antalet godkända namnunderskrifter som lämnats in om att genomföra en 

folkomröstning uppgår till minst tio procent av de kommunalt 

röstberättigade.  

2. En folkomröstning om framtiden för Västerås flygplats ska genomföras. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 september 2020 lämnade Folkinitiativet för flygplatsens framtid in 

ett antal listor med totalt 19 297 namnunderskrifter till stadshuset i Västerås. 

Namninsamlingen hade pågått mellan den 16 mars och den 16 september 

2020. Folkinitiativet har angett syftet med namninsamlingen enligt följande: 

"Det finns förslag att lägga ned Västerås flygplats. Vi vill att västeråsarna 

först ska få säga sitt innan ett beslut fattas om Västerås flygplats framtid. 

Därför kräver vi en folkomröstning om flygplatsen ska finnas kvar eller 

läggas ned."  

Enligt 8 kap. 2 § i kommunallagen får ärende om att hålla folkomröstning i 

en viss fråga väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- 

eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala 

folkomröstningar (folkinitiativ).  

Kommunfullmäktige har utifrån ovanstående att besluta om en 

folkomröstning ska genomföras eller inte. Vid prövningen av frågan ska 

fullmäktige ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom 

ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga 

som fullmäktige kan besluta om. Bedömningen från stadens jurister är att 

den fråga som väckts genom folkinitiativet faller inom ramen för den 

kommunala kompetensen. 

Fullmäktige har också att fastställa att antalet godkända namnunderskrifter 

motsvarar tio procent av de röstberättigade i staden. Eftersom inte 

födelsedag eller folkbokföringstid går att ta fram i stadens tillgängliga 

statistik så har stadsledningskontoret gjort en kvalificerad uppskattning av 

antalet röstberättigade. Tio procent av antalet röstberättigade beräknas 

utifrån denna uppskattning vara 11 912.  



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-11-26 
 

 
 

7 (34) 

 

 

Efter att sorterat bort dubbletter, personer som inte är folkbokförda i 

Västerås osv. så återstod minst 15 395 godkända underskrifter i de listor som 

folkinitiativet lämnade in. Det innebär att antalet underskrifter är tillräckligt 

för att väcka fråga om folkomröstning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Antalet godkända namnunderskrifter som lämnats in om att genomföra en 

folkomröstning uppgår till minst tio procent av de kommunalt 

röstberättigade. 

2. En folkomröstning om framtiden för Västerås flygplats ska genomföras. 

 

20 Dnr KS 2020/01657-1.1.1 
Beslut - Genomförande av folkomröstning om Västerås stads 
flygplats 
 

Ärendet kompletteras med underlag från valnämnden och kommunstyrelsen 

då underlaget till beslutssats 4 återremitterades av kommunstyrelsen den 18 

november. 

Förslag till beslut: 

1. Dag för omröstning fastställs till söndag den 21 mars 2021. 

2. Fråga och svarsalternativ fastställs i enlighet med följande förslag: Vill du 

att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? – 

Ja eller Nej. 

3. Röstsedeln fastställs i enlighet med förslag. 

4. Valnämndens förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 

återremitteras för att bereda frågan om att öka antalet vallokaler så att det 

inte slås samman vallokaler där det blir för långa avstånd till en vallokal som 

försvårar för valdeltagande när västeråsare uppmanas att inte åka kollektivt. 

5. Möjlighet till förtidsröstning, budröstning och röstning med ambulerande 

röstmottagare godkänns i enlighet med valnämndens förslag, samt följande 

tillägg: 

- Att uppmärksamma valnämnden på möjligheten till förtidsröstningslokaler 

utomhus, exempelvis använda glaskur som används vid olika dialoger. Den 

kan placeras på ett lättillgängligt ställe, förslagsvis på torget. 

- Att uppmärksamma valnämnden på möjligheten till drive-in vallokal för 

förtidsröstning.  

- Att uppmärksamma valnämnden på möjligheten till förtidsröstningslokaler 

där en ingång används för att komma in i lokaler och en annan för utgång på 

motsvarande sätt som gjordes vid vaccineringen mot influensa. Här har 

gallerian och hangaren för sjöflyg använts. 

- Att det ska gå att förtidsrösta på valdagen. 
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6. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast klockan 17.00 onsdagen 

efter omröstningsdag. 

7. Folkomröstningen finansieras genom avsatta medel i budget för 2021. 

 Ärendebeskrivning 

Den 16 september 2020 lämnade Folkinitiativet för flygplatsens framtid in 

ett antal listor med namnunderskrifter till stadshuset i Västerås. 

Namninsamlingen hade pågått mellan den 16 mars och den 16 september 

2020. Folkinitiativet har angett syftet med namninsamlingen enligt följande: 

"Det finns förslag att lägga ned Västerås flygplats. Vi vill att västeråsarna 

först ska få säga sitt innan ett beslut fattas om Västerås flygplats framtid. 

Därför kräver vi en folkomröstning om flygplatsen ska finnas kvar eller 

läggas ned."  

Frågan om en folkomröstning ska genomföras eller inte hanteras i ett separat 

ärende. I samband med beslutet om genomförande måste dock 

kommunfullmäktige även besluta om ett antal frågor gällande utformningen 

av folkomröstningen. Några av de aktuella frågorna har hanterats av 

stadsledningskontoret medan andra har beretts av valnämnden. 

Dag för omröstning 

Stadsledningskontoret har i dialog med gruppledarna för de politiska 

partierna tagit fram ett förslag på dag för folkomröstningen och föreslår att 

den ska genomföras söndag den 21 mars 2021. Datumet är lämpligt då det 

ligger förhållandevis nära i tiden, vilket medför att man inte bromsar den 

demokratiska processen, men ändå tillräckligt långt fram för att de praktiska 

detaljerna ska hinna ordnas.  

Fråga och svarsalternativ 

Stadsledningskontoret har samverkat med gruppledare och haft dialog med 

representanter för folkinitiativet för att ta fram förslag på fråga och 

svarsalternativ. Utgångspunkten har varit att frågan ska vara enkel att förstå 

samt svara upp mot både folkinitiativets frågeställning och det beslut som 

kommunfullmäktige tidigare har fattat om avveckling av flygplatsverksam-

heten. I dialogen har folkinitiativet förordat frågeställningen "Vill du att 

Västerås stad avvecklar flygplatsen? - Ja eller Nej." 

Med hänsyn till ovanstående föreslår stadsledningskontoret följande fråga 

och svarsalternativ: 

Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i 

flygplatsbolaget? - Ja eller Nej. 

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 

Stadsledningsförvaltningen har berett frågan om röstsedlarnas antal, innehåll 

och utseende och föreslår att en (1) röstsedel ska användas. På röstsedeln ska 

ovanstående frågeställning och svarsalternativ anges och vid respektive 

svarsalternativ finnas en kryssruta där den röstberättigade ska markera sitt 

val. 

Röstsedeln ska vara i A6 format och tryckas på vitt 80 grams obestruket 

träfritt offsetpapper. På detta sätt kan befintliga valkuvert användas. 
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Valnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 3 november ärenden om 

förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, förslag om huruvida 

röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 

omröstningslokalen samt förslag om när röstsammanräkningen senast ska 

vara avslutad. Nämnden beslutade att lämna nedanstående förslag till 

kommunfullmäktige: 

Omröstningsdistrikt och lokaler 

Valnämnden föreslår att nuvarande 90 stycken valdistrikt läggs samman så 

att 40 omröstningsdistrikt bildas. Dessa består av 1-3 valdistrikt. Som lokaler 

föreslås huvudsakligen byggnader som används som vallokaler vid ordinarie 

val. 

Förtidsröstning, budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare 

Valnämnden föreslår att det ska vara möjligt att förtidsrösta, att budröstning 

ska tillåtas för alla som önskar det, samt att ambulerande röstmottagare ska 

utses för att ta emot röster från personer som inte kan ta sig till en 

omröstningslokal. 

Avslutad röstsammanräkning 

Valnämnden föreslår att sammanräkningen av röster ska vara avslutad senast 

klockan 17.00 onsdagen efter omröstningsdagen. 

Övrigt 

I enlighet med valnämndens reglemente ansvarar valnämnden för 

detaljbeslut om genomförandet av folkomröstningen, såsom information om 

hur det går till att rösta, lokaler för förtidsröstning, öppettider vid omröstning 

och liknande frågor. 

Genomförandet av folkomröstningen kommer att anpassas med hänsyn till 

Coronapandemin. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Dag för omröstning fastställs till söndag den 21 mars 2021. 

2. Fråga och svarsalternativ fastställs i enlighet med följande förslag: Vill du 

att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? – 

Ja eller Nej. 

3. Röstsedeln fastställs i enlighet med förslag. 

4. Valnämndens förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 

återremitteras för att bereda frågan om att öka antalet vallokaler så att det 

inte slås samman vallokaler där det blir för långa avstånd till en vallokal som 

försvårar för valdeltagande när västeråsare uppmanas att inte åka kollektivt. 

5. Möjlighet till förtidsröstning, budröstning och röstning med ambulerande 

röstmottagare godkänns i enlighet med valnämndens förslag, samt följande 

tillägg: 

- Att uppmärksamma valnämnden på möjligheten till förtidsröstningslokaler 

utomhus, exempelvis använda glaskur som används vid olika dialoger. Den 

kan placeras på ett lättillgängligt ställe, förslagsvis på torget. 
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- Att uppmärksamma valnämnden på möjligheten till drive-in vallokal för 

förtidsröstning.  

- Att uppmärksamma valnämnden på möjligheten till förtidsröstningslokaler 

där en ingång används för att komma in i lokaler och en annan för utgång på 

motsvarande sätt som gjordes vid vaccineringen mot influensa. Här har 

gallerian och hangaren för sjöflyg använts. 

- Att det ska gå att förtidsrösta på valdagen. 

6. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast klockan 17.00 onsdagen 

efter omröstningsdag. 

7. Folkomröstningen finansieras genom avsatta medel i budget för 2021. 

 

21 Dnr KS 2020/00393-3.10.4 
Beslut - Motion från (M) angående en folkomröstning om 
Västerås flygplats framtid 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 

april 2020 med en motion angående en folkomröstning om Västerås flygplats 

framtid. I motionen föreslås att en folkomröstning ska genomföras om 

Västerås flygplats framtid, det vill säga om flygplatsen ska fortsätta 

utvecklas eller avvecklas. 

Folkinitiativet för flygplatsens framtid har organiserat en namninsamling för 

att genomföra en folkomröstning om flygplatsens fortsatta verksamhet. 

Namninsamlingen pågick mellan den 16 mars och den 16 september 2020 

och den 16 september 2020 lämnades ett antal listor in till stadshuset med 

totalt 19 297 namnunderskrifter. För att folkinitiativet ska vara giltigt 

behöver antalet godkända namnunderskrifter motsvara tio procent av de 

röstberättigade i staden.  

För att kunna avgöra hur mycket tio procent av de röstberättigade är behöver 

det totala antalet röstberättigade vara känt. Eftersom inte födelsedag eller 

folkbokföringstid går att ta fram i stadens tillgängliga statistik så har 

stadsledningskontoret gjort en kvalificerad uppskattning av antalet.  

Tio procent av antalet röstberättigade beräknas utifrån ovanstående 

uppskattning vara 11 912. Efter att sorterat bort dubbletter, personer som inte 

är folkbokförda i Västerås osv. så återstod minst 15 395 godkända 

underskrifter i de listor som folkinitiativet lämnade in. Det innebär att antalet 

underskrifter är tillräckligt. 

Utifrån att en folkomröstning därmed ska genomföras utifrån de listor som 

Folkinitiativet för flygplatsens framtid lämnat in så föreslås att motionen inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till komunfullmäktige: 
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Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

22 Dnr KS 2020/01351-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Nya Västerås 
Flygplats AB 

Förslag till beslut: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 

röstombud på Nya Västerås Flygplats AB extrastämma företräda stadens 

aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 

Nya Västerås Flygplats AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 

september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 1 och 3. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, 

punkt 1 och 3, beslutade att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Nya 

Västerås Flygplats AB utfärda att instrumentflygplatsverksamheten samt all 

annan verksamhet som bedrivs inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad 

senast 31 december 2022. 

Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter Aktiebolag får 

genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till Västerås Stadshus 

AB senast den 31 december 2020 redovisa sina avvecklingsplaner för 

verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB och de delar av 

verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som omfattas av punkt 

2. 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2020, § 185, dnr 

2020/00690, punkt 4, att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås 

Stadshus AB utfärda att bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen 

om avvecklings-processens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut 

samt fastställa en rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda 

dotterbolagen som tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende 

avvecklingsprocessen. 

Den 5 november behandlade kommunfullmäktige förslaget till beslut 

avseende val av röstombud till extra bolagsstämma i Nya Västerås Flygplats 

AB. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för ny handläggning med följande motivering:  

"Avvakta folkomröstningen samt komplettera handlingen med konsekvenser 

för Västerås flygplats om bolagen genomför kommunfullmäktiges beslut och 

det sedan blir ett ändrat beslut som en följd av folkomröstningsresultat.  

Komplettera handlingen med de bolagsspecifika ägardirektiven som det 

hänvisas till i handlingen."  

Stadsledningskontorets bedömning 

Stadsledningskontoret bedömer att motiveringen "avvakta 

folkomröstningen" tar sikte på att bolaget inte ska hålla extra stämma för att 

ta emot de bolagsspecifika ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutade 

om den 3 september 2020, förrän folkomröstningen genomförts. I denna del 
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kan stadsledningskontoret konstatera att kommunfullmäktige ännu inte 

behandlat frågan om folkomröstning med anledning av folkinitiativ ifrån den 

16 september 2020. Stadsledningskontoret kan också konstatera att 

kommunfullmäktige avslog ett yrkande med innebörden att beslutet inte 

skulle verkställas förrän den eventuella folkomröstningen om flygplatsen är 

genomförd och resultatet presenterat. Därtill kommer att 

kommunfullmäktiges beslut ifrån den 3 september 2020 har vunnit laga 

kraft.  

När det gäller återremissens del om konsekvensutredning för Västerås 

flygplats, gör stadsledningskontoret bedömningen att en sådan lämpligen hör 

hemma i ärende med dnr KS 2020/00690.  

När det gäller kompletteringen av de bolagsspecifika ägardirektiven föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktiges beslut ifrån den 3 september 

2020, biläggs detta ärende.   

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen på nytt fattar beslut om 

röstombud och instruktion till röstombuden inför extra bolagsstämma.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 

röstombud på Nya Västerås Flygplats AB extrastämma företräda stadens 

aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 

Nya Västerås Flygplats AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 

september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 1 och 3. 

 

23 Dnr KS 2020/01354-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Västerås 
Flygfastigheter AB 

Förslag till beslut: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 

röstombud på Västerås Flygfastigheter AB extrastämma företräda stadens 

aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 

Västerås Flygfastigheter AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 

september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 2 och 3. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, 

punkt 2 och 3, beslutade att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås 

Flygfastigheter Aktiebolag utfärda att de delar av 

instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller bedrivs i Västerås ska 

upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022. Direktivet 

avseende avveckling i denna del avser inte den fasta egendomen. 
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Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter Aktiebolag fick  

genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till Västerås Stadshus 

AB senast den 31 december 2020 redovisa sina avvecklingsplaner för 

verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB och de delar av 

verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som omfattas av punkt 

2. 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2020, § 185, dnr 

2020/00690, punkt 4, att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås 

Stadshus AB utfärda att bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen 

om avvecklings-processens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut 

samt fastställa en rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda 

dotterbolagen som tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende 

avvecklingsprocessen. 

Den 5 november behandlade kommunfullmäktige förslaget till beslut 

avseende val av röstombud till extra bolagsstämma i Västerås 

Flygfastigheter AB. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ny handläggning med följande motivering:  

"Avvakta folkomröstningen samt komplettera handlingen med konsekvenser 

för Västerås flygplats om bolagen genomför kommunfullmäktiges beslut och 

det sedan blir ett ändrat beslut som en följd av folkomröstningsresultat.  

Komplettera handlingen med de bolagsspecifika ägardirektiven som det 

hänvisas till i handlingen."  

Stadsledningskontorets bedömning 

Stadsledningskontoret bedömer att motiveringen "avvakta 

folkomröstningen" tar sikte på att bolaget inte ska hålla extra stämma för att 

ta emot de bolagsspecifika ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutade 

om den 3 september 2020, förrän folkomröstningen genomförts. I denna del 

kan stadsledningskontoret konstatera att kommunfullmäktige ännu inte 

behandlat frågan om folkomröstning med anledning av folkinitiativ ifrån den 

16 september 2020. Stadsledningskontoret kan också konstatera att 

kommunfullmäktige avslog ett yrkande med innebörden att beslutet inte 

skulle verkställas förrän den eventuella folkomröstningen om flygplatsen är 

genomförd och resultatet presenterat. Därtill kommer att 

kommunfullmäktiges beslut ifrån den 3 september 2020 har vunnit laga 

kraft.  

När det gäller återremissens del om konsekvensutredning för Västerås 

flygplats, gör stadsledningskontoret bedömningen att en sådan lämpligen hör 

hemma i ärende med dnr KS 2020/00690.  

När det gäller kompletteringen av de bolagsspecifika ägardirektiven föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktiges beslut ifrån den 3 september 

2020, biläggs detta ärende.   

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen på nytt fattar beslut om 

röstombud och instruktion till röstombuden inför extra bolagsstämma. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 

röstombud på Västerås Flygfastigheter AB extrastämma företräda stadens 

aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 

Västerås Flygfastigheter AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 

september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 2 och 3. 

 

24 Dnr KS 2020/01355-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Västerås 
Stadshus AB 

Förslag till beslut: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 

röstombud på Västerås Stadshus AB extrastämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 

Västerås Stadshus AB enligt Kommunfullmäktiges beslut 3 september 2020, 

§ 185, dnr 2020/00690, punkt 4. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, 

punkt 4, beslutade att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Stadshus 

AB utfärda att bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen om 

avvecklings-processens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut samt 

fastställa en rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda dotterbolagen 

som tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende 

avvecklingsprocessen. 

Den 5 november behandlade kommunfullmäktige förslaget till beslut 

avseende val av röstombud till extra bolagsstämma i Västerås Stadshus AB. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

för ny handläggning med följande motivering:  

"Avvakta folkomröstningen samt komplettera handlingen med konsekvenser 

för Västerås flygplats om bolagen genomför kommunfullmäktiges beslut och 

det sedan blir ett ändrat beslut som en följd av folkomröstningsresultat.  

Komplettera handlingen med de bolagsspecifika ägardirektiven som det 

hänvisas till i handlingen."  

Stadsledningskontorets bedömning 

Stadsledningskontoret bedömer att motiveringen "avvakta 

folkomröstningen" tar sikte på att bolaget inte ska hålla extra stämma för att 

ta emot de bolagsspecifika ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutade 

om den 3 september 2020, förrän folkomröstningen genomförts. I denna del 

kan stadsledningskontoret konstatera att kommunfullmäktige ännu inte 

behandlat frågan om folkomröstning med anledning av folkinitiativ ifrån den 

16 september 2020. Stadsledningskontoret kan också konstatera att 

kommunfullmäktige avslog ett yrkande med innebörden att beslutet inte 

skulle verkställas förrän den eventuella folkomröstningen om flygplatsen är 

genomförd och resultatet presenterat. Därtill kommer att 
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kommunfullmäktiges beslut ifrån den 3 september 2020 har vunnit laga 

kraft.  

När det gäller återremissens del om konsekvensutredning för Västerås 

flygplats, gör stadsledningskontoret bedömningen att en sådan lämpligen hör 

hemma i ärende med dnr KS 2020/00690.  

När det gäller kompletteringen av de bolagsspecifika ägardirektiven föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktiges beslut ifrån den 3 september 

2020, biläggs detta ärende.   

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen på nytt fattar beslut om 

röstombud och instruktion till röstombuden inför extra bolagsstämma. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 

röstombud på Västerås Stadshus AB extrastämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 

Västerås Stadshus AB enligt Kommunfullmäktiges beslut 3 september 2020, 

§ 185, dnr 2020/00690, punkt 4. 

 

25 Dnr KS 2020/01610-1.3.2 
Beslut - Återbetalning av avgifter för serveringstillstånd 

Förslag till beslut: 

Verksamheten serveringstillstånds överskott år 2020 återbetalas enligt en 

procentuell fördelning av inbetalade belopp under 2020 per aktör, med 

avdrag för de administrativa kostnader återbetalningen medför. De exakta 

beloppen som ska återbetalas per aktör fastställs efter bokslut. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har beslutat återbetala del av avgiften för 

serveringstillstånd för alkohol som näringsidkare betalat under 2020. 

Orsaken till beslutet är att verksamheten beräknas göra ett överskott för året 

beroende på en vakant tjänst och ett ökat antal restauranger med 

serveringstillstånd.    

Då nu gällande taxa saknar bestämmelser om återbetalning, behöver 

kommunfullmäktige godkänna nämndens beslut.  

Stadsledningskontoret avstyrker återbetalningen. Det finns ingen uttrycklig 

reglering om återbetalning av avgifter i Kommunallagen. Serveringstillstånd 

ska debiteras efter självkostnadsprincipen och grundar sig på taxor beslutade 

mot den bakgrunden. Överskott- eller underskott enstaka år är i sig ingen 

orsak till att taxan inte ska gälla. Självkostnaden ska gälla över tid och 

taxorna ska justeras när det är befogat.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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verksamheten serveringstillstånds överskott år 2020 återbetalas enligt en 

procentuell fördelning av inbetalade belopp under 2020 per aktör, med 

avdrag för de administrativa kostnader återbetalningen medför. De exakta 

beloppen som ska återbetalas per aktör fastställs efter bokslut. 

 

26 Dnr KS 2020/01590-1.3.4 
Beslut - Revidering av reglemente för miljö- och 
konsumentnämnden och individ- och familjenämnden 

Förslag till beslut: 

1. Individ- och familjenämndens reglemente ändras så att skrivningen i 

punkt 3 "de uppgifter som åvilar kommunen enligt alkohollagen 

(2010:1622)" tas bort. 

2. Miljö- och konsumentnämndens reglemente ändras så att texten "svara för 

de uppgifter som åvilar kommunen enligt alkohollagen (2010:1622)" läggs 

till som punkt 16 under § 1 i reglementet. 

3. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

I nuvarande organisation utförs de uppgifter som kommunen enligt 

alkohollagen ansvarar för av individ- och familjenämnden. Verksamheten 

omfattar handläggning av serveringstillstånd och tillhörande uppgifter. De 

uppgifter som kommunen ansvarar för enligt tobakslagen och 

livsmedelslagen utförs av miljö- och konsumentnämnden.  

Efter bifall till en motion om att utreda möjligheten att förlägga 

handläggning avseende serveringstillstånd, tobak och livsmedelshantering 

till samma förvaltning/nämnd har individ- och familjenämnden samt miljö-

och konsumentnämnden gjort den samlade bedömningen att en samordning 

av verksamheten vid miljö- och konsumentnämnden bör ge fler 

samordningsvinster än att behålla nuvarande organisatoriska uppdelning. 

Verksamheten för serveringstillstånd utreder nyansökningar och ändringar 

om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

respektive slutna sällskap samt bedriver tillsyn som syftar till att kontrollera 

trygghet, säkerhet och efterlevnad av beslutade tillstånd. Råd och stöd ges 

enligt förvaltningslagens bestämmelser om myndigheters serviceskyldighet. 

I verksamheten för serveringstillstånds uppdrag ingår även att handlägga 

anmälan om försäljning av folköl samt utöva tillsyn hos näringsidkare som 

säljer folköl. Verksamheten avger även yttrande på begäran av 

Spelinspektionen (tidigare Lotterinspektionen) när en restaurang med 

serveringstillstånd har ansökt om spelautomater. Verksamheten för 

serveringstillstånd har e-tjänster och använder verksamhetsystemet AlkT 

som diarium.  

Avsikten är att den föreslagna övergången ska träda i kraft den 1 januari 

2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Individ- och familjenämndens reglemente ändras så att skrivningen i 

punkt 3 "de uppgifter som åvilar kommunen enligt alkohollagen 

(2010:1622)" tas bort. 

2. Miljö- och konsumentnämndens reglemente ändras så att texten "svara för 

de uppgifter som åvilar kommunen enligt alkohollagen (2010:1622)" läggs 

till som punkt 16 under § 1 i reglementet. 

3. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2021. 

 

27 Dnr KS 2020/01350-1.2.1 
Beslut - Fibra AB delägande i bolaget Nodena AB  

Förslag till beslut: 

1. Fibra AB, org.nr 556907-6200, godkänns förvärva 25 % av aktierna i 

Nodena AB. 

2. Bolagsordning för Nodena AB daterad 26 oktober 2020 godkänns.  

3. Aktieägaravtalet daterat 26 oktober 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Västerås kommun har, genom Mälarenergi AB, investerat i anläggandet av 

fibernät inom kommunen. I dessa fibernät bedriver Mälarenergi AB och dess 

dotterbolag Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka 

fibernätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna 

köpa förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett 

antal andra stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna 

som en part både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, 

eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, 

inklusive eventuell aktiv utrustning. 

Marknaden för nationella och regionala fibergrossistaffärer (svartfiber, 

kapacitet och våglängd) är stor och antas växa. Post och Telestyrelsen (PTS) 

beräknade att marknaden omsatte 5 miljarder kronor under 2018 där 

nationella bolag verkar. Stadsnäten runt om i Sverige antas ta cirka 10 % av 

dessa.  

För att få fler regionala fibergrossistaffärer önskar fyra kommunägda 

stadsnätsbolag i Mellansverige samarbeta genom att bilda ett aktiebolag 

tillsammans.  

Målet med bolaget är att som en aktör möta en regional efterfrågan för att 

generera affärer till respektive delägare.  

Envar av de fyra ägarna, Fibra AB, Utsikt Bredband AB, Kumbro Stadsnät 

AB och MittNät AB, erhåller 25 % av aktierna.  

Regionen ger organiseringen, det är de fyra stadsnätsbolagen och 

regionhuvudstäderna som tillsammans önskar skapa bolaget; 

- Fibra (Västmanland) och  

- Utsikt (Östergötland) samt 

- Fibra/Utsikt i Södermanland 
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- MittNät (mellan Dalsland och Dalarna)  

- Kumbro (Närke)  

Bolagets kostnader består endast av de poster som delägarna bestämt att dela 

på, vilket är personal som hyrs ut av delägarna eller som hyrs in eller anställs 

från extern marknad samt funktioner såsom redovisning, fakturering och 

NOC (Network Operations Center) som i första hand köps in från delägarna. 

Avsikten är att största delen av intäkten tillfaller delägarna och därmed 

beräknas bolagets resultat hamna nära noll. 

Ärendet har föredragits i Fibra AB:s och Mälarenergi AB:s styrelser som 

båda har beslutat att godkänna att Fibra AB arbetar vidare med att förankra 

beslut om delägarskap inom respektive ägarkommun. 

Stadsledningskontoret bedömer att Fibra AB står inför en förändring där man 

behöver gå med i en större sammanslutning för att kunna behålla sin 

befintliga kundstock och utöka användandet av befintlig investering i 

fibernätet. Fibra AB behöver försvara sin marknadsandel på den lokala 

marknaden och utöka andelen för att överhuvudtaget kunna rättfärdiga det 

insatta kapitalet i bolaget. Ett annan alternativt är att helt enkelt sälja bolaget 

och låta andra ta över marknaden. Just nu bedöms marknaden endast bestå 

av två bolag samt sammanslutningar av stadsnät som kan erbjuda nationella 

och regionala lösningar för större aktörer. Det medför att det finns en risk att 

marknaden inte blir konkurrenskraftig utan mer av ett oligopol om de lokala 

ägarna sälja av sina anläggningstillgångar. Stadsledningskontoret bedömer 

därför att Fibra AB ska få gå in som delägare med 25 % i Nodena AB under 

en period för att se om marknadsförutsättningar kan förbättras med Nodena 

AB.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fibra AB, org.nr 556907-6200, godkänns förvärva 25 % av aktierna i 

Nodena AB. 

2. Bolagsordning för Nodena AB daterad 26 oktober 2020 godkänns.  

3. Aktieägaravtalet daterat 26 oktober 2020 godkänns. 

 

28 Dnr KS 2020/01231-3.8.4 
Beslut - Reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Förslag till beslut: 

1. Att fastställa föreliggande förslag om reviderat verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. 

2. Att fastställa föreliggande förslag om reviderat verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. 

Ärendebeskrivning 

Mälarenergi har arbetat fram ett förslag för att revidera verksamhetsområdet 

för vatten och avlopp, daterat 2020-05-29. Revideringen syftar till att ha ett 

uppdaterat verksamhetsområde för vatten och avlopp, i enlighet med 
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bestämmelser i Vattentjänstlagen. Att verksamhetsområdet är uppdaterat är 

av stor betydelse för Västerås stads planering, exploatörer och 

fastighetsägare för tydlighet om vilka fastigheter som ska anslutas till 

kommunalt VA. Det är även av stor vikt för VA-huvudmannens planering. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att fastställa föreliggande förslag om reviderat verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. 

2. Att fastställa föreliggande förslag om reviderat verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. 

 

29 Dnr KS 2018/01290-1.2.1 
Beslut - Antagande av lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut: 

1. Nya lokala ordningsföreskrifter för Västerås stad antas med följande 

ändringar: 

- Att begränsa tiden för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor utan 

polistillstånd från kl. 20.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. 

- 10 § Områden där alkoholförtäring är förbjuden. Följande text läggs till: "I 

Vasaparken samt på Djäkneberget tillåts alkoholförtäring lördagar/söndagar 

och övriga röda dagar, samt vardagar efter 17:00." 

2. De nya lokala ordningsföreskrifterna träder ikraft den 1 mars 2021 och 

ersätter då de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna.         

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska utforma förslag 

till nya lokala ordningsföreskrifter. Det nu framtagna förslaget på nya 

förskrifter har remitterats till berörda aktörer efter beslut i kommunstyrelsen 

den 1 april 2020.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Nya lokala ordningsföreskrifter för Västerås stad antas med följande 

ändringar: 

- Att begränsa tiden för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor utan 

polistillstånd från kl. 20.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. 

- 10 § Områden där alkoholförtäring är förbjuden. Följande text läggs till: "I 

Vasaparken samt på Djäkneberget tillåts alkoholförtäring lördagar/söndagar 

och övriga röda dagar, samt vardagar efter 17:00." 

2. De nya lokala ordningsföreskrifterna träder ikraft den 1 mars 2021 och 

ersätter då de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna.         
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30 Dnr KS 2017/00365-1.2.2 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Följa upp och utvärdera 
effekter från överlämning av myndighetsutövning för färdtjänst  

Förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav 2017-02-02 § 43, tekniska nämnden i uppdrag att 

under 2018 följa upp och utvärdera förändringens effekter utifrån ett 

kundperspektiv.  

I den nya kollektivtrafiklagen har den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

getts ett övergripande ansvar att verka för att kollektivtrafiken i länet 

anpassas så att den är tillgänglig för alla resenärsgrupper. I det beslutade 

trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst 2013-2019 är 

en strategi att nå det trafikpolitiska målet att ha en samlad organisation för 

färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken. Som ett andra utvecklingssteg 

kan såväl resandealternativ som samordning för personer med 

funktionsnedsättning öka mellan den allmänna kollektivtrafiken och 

färdtjänst.  

Från och med 2017-04-01 överfördes myndighetsutövningen från Västerås 

stad till Kollektivtrafikmyndigheten Region Västmanland. 

Verksamhetsövergången bedömdes vara kostnadsneutral ur ett ekonomiskt 

perspektiv. På sikt förväntas konstandsbesparingar vara möjliga genom 

effektiviseringar. 

Kollektivtrafikförvaltningens utvärdering i ärendet bifogas. Utvärderingen 

visar att syftet med verksamhetsövergången sammantaget har uppnåtts 

genom en effektivare verksamhet, bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. 

Tekniska nämnden beslutade att godkänna utvärderingen 19 december 2019. 

Nu återrapporteras ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige  

Rapporten läggs till handlingarna. 
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31 Dnr KS 2020/01182-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 juni 2020 

Förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2020 

anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 

kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 

tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 

kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 

samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med 

juni 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2020 

anmäls och läggs till handlingarna. 

 

32 Dnr KS 2020/01181-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 juni 2020 

Förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 

2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 

2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 

rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 

inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 

avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 

lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 

insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal april till och med juni 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till komunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 

2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 

2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

33 Dnr KS 2018/00736-1.6.1 
Beslut - Granskning av förskole- och skollokalers 
ändamålsenlighet 

Förslag till beslut: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 

granskning med syfte att undersöka om förskolenämnden, 

grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en 

tillfredsställande styrning och planeringsprocess avseende skollokalernas 

ändamålsenlighet. 

EY:s sammanfattande bedömning är att de pedagogiska nämnderna till stor 

del har en tillfredställande styrning och planeringsprocess avseende 

skollokalernas ändamålsenlighet, men att det också finns några 

utvecklingsområden. Utifrån vad som framkommit i granskningen 

rekommenderas samtliga nämnder att:  

Upprätta prognoser och ta fram planer med längre tidshorisont än fem år.  

Tillse att behovsanalyserna är ändamålsenliga.  

Förskolenämnden rekommenderas att:  

Tillse att kapacitetsutredningen utförs och därefter nyttjas i det framtida 

lokalförsörjningsarbetet.  

Utveckla lokalbehovsplaner som tydligare redogör lokalbehovet framgent.   

Grundskolenämnden rekommenderas att:  

Ta fram en gemensam standard för grundskolor, motsvarande 

konceptförskola inom förskoleverksamhet.   

Utveckla lokalbehovsplaner som tydligare redogör för lokalbehovet 

framgent.   

Vidare rekommenderas utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att:  
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Se över möjligheten att ta fram en gemensam standard för gymnasieskolor, 

motsvarande konceptförskola inom förskoleverksamhet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

34 Dnr KS 2017/00484-1.6.1 
Beslut - Granskning av Grundskolenämndens styrning och 
uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation 
och behörighet till gymnasieskola 

Förslag till beslut: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 

granskning med syfte att bedöma om grundskolenämnden har en 

tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av grundskolornas arbete 

med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola. 

EY:s sammanfattande bedömning är att grundskolenämnden bedriver en 

medveten satsning och styrning för ökad måluppfyllelse till gymnasieskola, 

men de har även sett vissa brister. Utifrån vad som framkommit 

granskningen rekommenderas därför grundskolenämnden att: 

Bjuda in respektive rektor till nämndsammanträde för rapportering av läget 

för att därmed tillhandahålla en, av ansvarig rektor, mer kompletterad bild 

och få bättre förståelse för skolornas skilda förutsättningar för adekvata 

beslut kring behov. 

Säkerställa att förvaltningschef, verksamhetschef och rektorer arbetar tätare 

så att samsyn råder kring uppföljning och bättre resultat, samt prioritera 

resurser så att nära samarbete mellan verksamhetschef och rektorer kan ske.  

Förmedla tillit till skolpersonalen så att bilden av skolorna blir positiv vilket 

påverkar såväl attraktionen hos elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer 

som ökad lust att lära ut hos lärare på skolan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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35 Dnr KS 2017/00694-1.6.1 
Beslut - Granskning av äldreboende  

Förslag till beslut: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 

granskning med syfte att bedöma om äldrenämnden tillhandahåller och 

förmedlar boenden till äldre på ett ändamålsenligt sätt samt om det finns en 

väl framarbetad strategi för att möta framtida behov av äldreboenden.  

EY:s sammanfattande bedömning är att äldrenämnden bedriver ett aktivt 

arbete i frågan, men att betydande utmaningar kvarstår. Det saknas en väl 

framarbetad strategi som tar ett helhetsgrepp över nämndens samtliga 

verksamhetsområden och som visar hur en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv äldreomsorg på kort och lång sikt ska kunna utformas och 

genomföras i Västerås stad. 

Utifrån vad som framkommit granskningen rekommenderas äldrenämnden:   

att göra en översyn av boendeformen servicehus och fatta ett 

inriktningsbeslut om det framtida beståndet av särskilda boenden.  

att utarbeta en strategi som tar ett helhetsgrepp över nämndens samtliga 

verksamhetsområden och som visar hur en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv äldreomsorg på kort och lång sikt ska kunna utformas och 

genomföras.   

att säkerställa att beslut fattas utifrån beslutsunderlag som innehåller 

konsekvensanalyser utifrån olika aspekter, ekonomiska, juridiska såväl som 

sociala.  

att utveckla kommunikationen till medborgarna vad gäller kriterierna för att 

ansöka om särskilt boende samt prioriteringsordning vid tilldelning.  

att säkerställa att samsyn råder bland biståndshandläggarna om beviljande av 

särskilt boende utifrån riktlinjerna.  

Vidare rekommenderar EY kommunstyrelsen:   

att fortsätta stimulera utvecklingen av boendeformer för äldre utan särskilda 

behov, t.ex. genom att undersöka möjligheterna till att ge ägardirektiv till det 

kommunala bostadsbolaget.  

att bedriva en aktiv uppsikt över äldrenämndens tillhandahållande av 

bostäder till äldre. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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36 Dnr KS 2018/00735-1.6.1 
Beslut - Granskning av övergången från förskola till grundskola 
samt från F-6 till åk 7 i grundskolan 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Tjänstemannaskrivelsen kompletteras med det uppdrag som 

Förskolenämnden och 

Grundskolenämnden fattat i april 2020 gällande förberedande förskoleklass i 

särskolan för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 

granskat om förskolenämnden och grundskolenämnden har säkerställt 

ändamålsenliga processer för övergången från förskola till grundskola samt 

från årskurs 6 till årskurs 7.  

Den sammanvägda bedömningen är att förskolenämnden och 

grundskolenämnden till övervägande del säkerställt ändamålsenliga 

processer för övergången från förskola till grundskola, men inte fullt ut.  

Utifrån vad som framkommit i granskningen rekommenderas 

grundskolenämnden att:  

Säkerställa att rutiner för överlämning implementeras i hela organisationen.  

Följa upp att rutiner för överlämning tillämpas och fungerar 

tillfredsställande.  

Säkerställa att återkoppling sker från mottagande skola till överlämnande 

förskola/skola, för att möjliggöra lärande och utveckling.   

Utveckla samverkan med fristående förskolor/skolor för att säkerställa en 

god övergång för alla barn/elever i Västerås stad. 

Förskolenämnden rekommenderas att:  

Följa upp att rutiner för överlämning tillämpas och fungerar 

tillfredsställande.  

Säkerställa att återkoppling sker från mottagande skola till överlämnande 

förskola/skola, för att möjliggöra lärande och utveckling.   

Utveckla samverkan med fristående förskolor/skolor för att säkerställa en 

god övergång för alla barn/elever i Västerås stad.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Tjänstemannaskrivelsen kompletteras med det uppdrag som 

Förskolenämnden och 

Grundskolenämnden fattat i april 2020 gällande förberedande förskoleklass i 

särskolan för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. 
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37 Dnr KS 2019/00404-1.6.1 
Beslut - Granskning av Hedersrelaterat våld 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Yttrandet kring revisionsrapporten - "Granskning av Hedersrelaterat våld" 

bör kompletteras med en kort beskrivning av det arbete som bedrivs i barn- 

och utbildningsförvaltningen kring den handlingsplan om Hedersrelaterat 

våld som de pedagogiska nämnderna antagit 

Ärendebeskrivning 

Revisions- och konsultföretaget EY har på uppdrag av kommunens revisorer 

granskat om staden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck. Granskningen avser primärt individ- 

och familjenämnden. 

EY:s bedömning är att styrningen och uppföljningen av arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck är tillräckligt, men att det finns flera 

utvecklingsbehov, exempelvis i form av kartläggningar och systematisk 

uppföljning av insatser och aktiviteter. Detta för att arbetet ska fungera så 

bra som möjligt och för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen över 

tid.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY att individ- och 

familjenämnden:  

Utvecklar metoder som möjliggör kartläggning för en överblick av antalet 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt för att kunna följa 

utvecklingen över tid.  

Överväger att lyfta frågorna om våld i nära relationer samt hedersrelaterat 

våld och förtryck till en kommunövergripande nivå. 

Utvecklar metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på 

aggregerad nivå som även kan användas i kvalitetsarbetet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Yttrandet kring revisionsrapporten - "Granskning av Hedersrelaterat våld" 

bör kompletteras med en kort beskrivning av det arbete som bedrivs i barn- 

och utbildningsförvaltningen kring den handlingsplan om Hedersrelaterat 

våld som de pedagogiska nämnderna antagit 
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38 Dnr KS 2019/00444-3.1.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om planering av skolor i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

2. Motionens andra att-sats avslås.  

3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion gällande planering av skolor i 

Västerås. I motionen framgår bland annat att moderater anser att det 

föreligger brister i den långsiktiga planeringen av skollokaler kopplat till den 

förväntade demografisk utvecklingen av staden. För att åtgärda bristerna 

föreslås i motionen: 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna, 

byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ta fram en plan för hur, baserat på 

förväntad demografisk utveckling, det långsiktiga behovet av skolor och 

skollokaler i olika delar av Västerås ska tillgodoses. 

2. Att planen ska ha en tidshorisont på 20 år. 

3. Att planen ska uppdateras varje år.     

Motionen har remitterats till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, 

grundskolenämnden, förskolenämnden samt utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

2. Motionens andra att-sats avslås.  

3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

 

39 Dnr KS 2019/01612-2.7.3 
Beslut - Svar på motion från (KD) om ett tryggare Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktigeledamoten Amanda Agestav (KD) har i en motion ifrån augusti 

2019 under rubriken Ett tryggare Västerås, yrkat att reglementet för 

kommunstyrelsen revideras för att säkerställa att det övergripande arbetet får 

en hög prioritet i kommunstyrelsens arbete och att kommunstyrelsen ska få i 

uppdrag att revidera reglementet för stadsledningskontoret för att hålla ihop 

det övergripande trygghetsarbetet i Västerås.  Kommunfullmäktige remitter-

ade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 5 september 2019.  
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Inledningsvis ska framhållas att stadsledningskontoret och dess juristenhet 

håller på att arbeta fram nya reglementen för samtliga nämnder i kommunen. 

Utgångspunkten för detta arbete är att dessa styrdokument ska få en enhetlig 

struktur och innehåll. Med anledning av detta har Sveriges Kommuner och 

Regioners förslag till reglemente för styrelse och nämnder använts. 

Varje nämnds verksamhetsområde har särskilt gåtts igenom för att säker-

ställa att beskrivningen av varje organs ansvar är korrekt och begriplig.  

Stadsledningskontoret bedömer att det inom kort bör finnas slutversioner av 

förslag på nya reglementen som kommunstyrelsens kan skicka på remiss till 

stadens samtliga nämnder. I det reglemente som idag gäller för kommun-

styrelsen framgår att styrelsen har ett övergripande ansvar för trygghets-

frågor i kommunen och ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor.  

I 6 kap. 44 § kommunallagen anges att fullmäktige ska anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente innehåller alltså 

uppgifter om vilka arbetsformer som gäller för nämnden och vilken verk-

samhet som respektive nämnd ska bedriva och ha ansvar för. I ett reglemente 

kan någon prioritet mellan olika verksamhetsområden eller ansvar som 

åligger en nämnd, inte göras.  

När det gäller motionärens andra att-sats, den om att revidera reglementet för 

stadsledningskontoret för att hålla ihop det övergripande trygghetsarbetet i 

Västerås, är det oklart var motionären egentligen avser då det inte finns 

något reglemente eller motsvarande för stadsledningskontoret. Reglemente 

finns endast för nämnder och styrelsen. I detta sammanhang ska det dock 

framhållas att stadsledningskontoret har arbetat fram en Policy för det trygg-

hetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 2020-2025. 

Kommunstyrelsen antog detta dokument den 27 maj 2020. Policyn är 

planerad att behandlas av kommunfullmäktige i september 2020.  

Under rubriken ärendebeskrivning i kommunstyrelsens beslut om policyn i 

framgår följande: "Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag 

att se över hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska 

vara organiserat. Som en del i detta, och med utgångspunkt från program för 

social hållbarhet har förslag på policy för stadens trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete tagits fram. Kopplat till uppdraget har kommunen 

även tecknat en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten. Inom 

ramen för denna har arbetet med att ta fram s.k. Medborgarlöften påbörjats, 

vilka ska följas upp i samband med återrapportering av policyn. Framtagan-

det av relevanta indikatorer för att få till en bra återrapportering, uppföljning 

och analys av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är under 

utveckling.  

I enlighet med tidigare beslut ska det operativa trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet främst samordnas av nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande och arbetet ska bedrivas tillsammans i samverkan med 

övriga berörda nämnder, civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. 

Utgångspunkten i detta arbete ska vara föreliggande policy. 

Syftet med Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebygg-

ande arbete är att klargöra mål och ansvarsförhållanden och på så sätt skapa 

en trygg och hållbar stad. Policyn föreslås gälla under perioden 2020-2025. 

Policyn ska bidra till att förebygga brott genom att i positiv riktning påverka 

de skydds- och riskfaktorer som Västerås stad har rådighet över. Kommun-
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ens insatser ska bedrivas långsiktigt och strukturerat utifrån ett kunskaps-

baserat arbetssätt, men det ska även finnas en flexibilitet för att satsa där 

behov uppstår."   

Utifrån den samlade beskrivning ovan, förslår stadsledningskontor att 

motionen inte förleder någon ytterligare åtgärd.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

40 Dnr KS 2019/02209-1.3.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra det 
förebyggande arbetet 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första och andra att-sats avslås. 

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

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Dags att förbättra det 

förebyggande arbetet föreslagit att:  

1. Att flytta förebyggande arbetet i Västerås stad från Nämnden för idrott, 

fritid och förebyggande till individ- och familjenämnden.  

2. Att förebyggande verksamhet som är i nära anslutning till skolan 

(fritidsklubbar) flyttas till Grundskolenämnden.  

3. Att tydliggöra Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder 

och det brottsförebyggande arbetet.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 310 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden (GSN), Individ- och 

familjenämnden (IFN) samt Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

(NIFF). Samtliga tre nämnder har inkommit med remissvar. 

Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Gällande motionens första att-sats beskriver IFN att det förebyggande arbetet 

placerades på NIFF i och med den organisationsförändring som gjordes efter 

BUM3-utredningen. Det är ännu inte klarlagt var ansvaret för det 

förebyggande arbetet finns, men NIFF har i huvudsak axlat ansvaret. 

Däremot förväntas IFN driva delar av socialtjänstens förebyggande arbete, 

vilket tyder på att ansvarsfördelningen är oklar.  

IFN anser att omorganisering inte ensamt är lösningen på olika situationer 

även om olika gränssnitt kan förenkla flöden och samverkan mellan olika 

funktioner. Om intentionen är att på olika sätt stärka samverkan mellan 

socialtjänstens ansvar för tidiga insatser riktade mot individer och/eller 

grupper i riskzon och myndighetsutövningen bedöms nuvarande organisation 

inte optimal. IFN menar att ett tydligare sätt att organisera, som också är 

bättre rustat för snabba anpassningar, är att låta ansvaret för tidiga insatser 
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finnas tillsammans med övrig individ- och familjeomsorg, dvs 

myndighetsutövningen och behandlande insatser. Det förebyggande arbete 

som är generellt och riktat till alla ordnas bäst av annan nämnd eftersom den 

verksamheten också ska anpassas till individer som inte är i riskzon för att 

utveckla social problematik. Nämndens mening är att ett klargörande av 

respektive nämnds ansvar är nödvändigt, om det inte bedöms lämpligt att 

förändra organisationen. 

NIFF beskriver att de har i uppdrag att leda och samordna stadens frivilliga 

operativa förebyggande arbete. Det frivilliga förebyggande arbetet når nästan 

alla barn och unga som på frivillig basis besöker familjecentrum med öppna 

förskolan, fritidsklubbar och fritidsgårdar, samt kultur- och 

idrottsverksamhet. Verksamhetsområdet Fritid och förebyggande har varit 

föremål för utredning fyra gånger under de senaste nio åren och dessa 

utredningar har bedömt att verksamheten fungerar effektivt och bör hållas 

ihop. Samverkan och synergieffekter med förskola, skola och socialtjänst har 

säkerställts i stor utsträckning. Nämnden ser därför ingen anledning att 

förändra organisationen för det frivilliga förebyggande arbetet.  

Gällande motionens andra att-sats beskriver NIFF att verksamheten på 

fritidsklubbar och fritidsgårdar utgår från en handlingsplan för år 2020-2026 

som nyligen beslutats. Syftet med verksamheten är att stärka barns och 

ungdomars identitet samt bidra till en meningsfull, aktiv och stimulerande 

fritid. Syftet är också att bidra till socialt hållbara stadsdelar och 

verksamheten ska upplevas som en attraktiv mötesplats i en välkomnande, 

positiv, inspirerande och trygg miljö. Under de senaste nio åren har stadens 

främjande och förebyggande arbete varit föremål för utredning ett flertal 

gånger och såväl ansvar för, som utförande av verksamheterna har varierat 

mellan olika förvaltningar. Sedan snart 14 år är dock familjecentrum, 

fritidsgård, fritidsklubb och förebyggarcentrum organiserade i ett 

verksamhetsområde - Fritid och förebyggande. Fritid och förebyggande finns 

organiserade inom NIFF sedan januari 2019, dessförinnan var det BUF som 

beställde bland annat fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten av den 

numera nedlagda utförarförvaltningen Stöd, fritid och entreprenad.  

GSN beskriver att grundskoleverksamheten är inne i ett intensivt 

utvecklingsarbete som handlar om att utveckla det pedagogiska ledarskapet, 

det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. Detta arbete 

pågår för fullt och kommer att kräva fokus och prioriteringar under en längre 

tid. Till detta kommer de satsningar som görs på att utveckla det 

systematiska förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet inom 

ramen för den samlade elevhälsans arbete.  

GSN skriver även att det inte finns någon perfekt organisation, alla har sina 

styrkor och svagheter och alltid uppstår det olika former av gränssnitt där 

man behöver hitta sätt att hålla ihop frågor och säkerställa samverkan. 

NIFF och GSN har identifierat ett antal motiv till att fritidsklubbar ska vara 

fortsatt organiserade inom NIFF:  

• Verksamheter som har en gemensam logik utifrån styrning och ledning och 

som bygger på vissa gemensamma grundprinciper bör så långt som möjligt 

organiseras i samma förvaltning. Det skollags- och läroplanstyrda arbetet 

inom grundskola och fritidshem följer en logik och utifrån detta har Barn- 

och utbildningsförvaltningen skapat en modell för det systematiska 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-11-26 
 

 
 

31 (34) 

 

 

kvalitetsarbetet, verksamhetsuppföljning samt skolutveckling för att ge några 

exempel. Det systematiska kvalitetsarbetet och styrmodeller för grundskolan 

utgår från det lagstadgade uppdraget och är inte anpassat eller alltid relevant 

för annan typ av verksamhet så som fritidsklubbar.   

• Fritidsklubbarna är små och sårbara och det är svårt att få till olika 

satsningar och verksamhetsutveckling i en större förvaltning. Samverkan 

mellan fritidsgårdarna och fritidsklubbarna idag innebär att medarbetarna 

kan erbjudas heltidstjänster vilket underlättas av att verksamheterna idag 

tillhör samma förvaltning.  

• Genom nuvarande organisation skapas också förutsättningar för ett nära 

ledarskap.  Att tillföra ytterligare verksamhet, ansvar och medarbetare skapar 

inte goda förutsättningar för att leda och utveckla den lagstadgade 

verksamheten som regleras i skollag och läroplan eller det frivilligt 

förebyggande och främjande arbetet (fritidsklubb).  

• De utmaningar som grundskolan står inför kopplat till utveckling och 

kompetensförsörjning kräver stort fokus från skolans ledare. Att då tillföra 

ytterligare verksamhet kan innebära att utvecklingsarbetet för både nya och 

gamla verksamheter tappar fart och styrning.  

• Erfarenheterna från alla olika organisationsformer under de här åren är att 

fokus läggs på de lagstadgade verksamheterna, dvs. förskola, skola, 

myndighetsutövning och biståndsbedömd verksamhet inom socialtjänsten 

samt vård och omsorg. Detta innebär att det främjande och förebyggande 

arbetet nedprioriteras och i ekonomiskt tuffa tider är det dessa verksamheter 

som först minskas eller läggs ner.  

Gällande motionens tredje att-sats driver Stadsledningskontoret just nu ett 

arbete med att ta fram en policy för det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet i Västerås. Policyn har varit på remiss och en 

omarbetad version finns nu på förslag för beslut. I policyn finns förslag på 

organisation och ansvar som innebär att det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet genomförs på fyra nivåer: Inriktande nivå, 

Strategisk nivå, Taktisk nivå och Operativ nivå. I policyn tydliggörs 

Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder och det 

brottsförebyggande arbetet. För att möjliggöra en praktisk tillämpning av 

policyn kommer en stadsövergripande handlingsplan att tas fram. Ett 

förtydligande av ansvar och roller kommer arbetas fram i samband med 

framtagandet av handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionens första och andra att-sats avslås mot 

bakgrund av nämndernas yttrande och att motionen tredje att-sats inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första och andra att-sats avslås. 

2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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41 Dnr KS 2019/02207-5.2.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att utreda hur arbetslösa 
som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår 
yttre miljö 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell och Claes Kugelberg (M) föreslår i en motion att 

kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och ta fram modeller för hur 

personer som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre 

miljö så att försörjningsstödet eller delar av det kan ersättas av lön för utfört 

arbete. I motionen beskrivs olika arbetsuppgifter som enligt motionärerna 

kan passa för personer som har svårt att komma i arbete, t ex 

röjningsarbeten, renhållning, snöröjning och rensning av rabatter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

42 Dnr KS 2019/01234-3.6.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om möteslokaler på borggården 

Förslag till beslut: 

Motionen bifalles. 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

möteslokaler på borggården föreslagit att "ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

studera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och lämpligt att bygga ett 

fristående hus på borggården enligt mitt skissade förslag samt lämplig 

storlek på byggnaden". 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 § 168 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till fastighetsnämnden. 

Fastighetsnämnden har inkommit med remissvar.  

Fastighetsnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på att se över möteslokaler 

och arbetsplatser i stadshuset för att få bästa möjliga lokalutnyttjande och att 

lokalerna är ändamålsenliga. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlade under september 2019 en 

utredning som omfattar lokalöversyn av stadshuset. Utredningen ska bland 

annat titta på bevarandevärden, flexibla standardiserade lösningar för 

kontorsutformning, centralisering av konferenslokaler med mera. I 

utredningen ska man också se över borggården och dess användning. I 
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upphandlingen har krav ställts på arkitekt-, antikvarie-, konstruktions- och 

installationskompetens.  

Första delen i utredningen kring antikvariska värden är sin slutfas och 

beräknas vara klar inom några veckor. Parallellt görs den andra delen av 

utredningen. Den omfattar vilka möjligheter det finns att utveckla och 

förändra stadshuset utifrån den antikvariska inventeringen och görs av 

arkitekter. Borggården kommer ingå i utredningen då det är ett viktigt 

element i stadshusets utformning. Teknik- och fastighetsförvaltningen 

föreslår därför att aspekten med en byggnad på innergården tas med och 

bedöms inom ramen för utredningen. 

Samtidigt finns ett annat pågående uppdrag att flytta ut medarbetare från 

Stadshuset till lokaler i stadsdelarna, vilket kommer minska antalet 

medarbetare i Stadshuset. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalles. En utredning av 

lokalöversyn av stadshuset inklusive borggården beställdes i september 

2019. Det totala behovet av kontor, allmänna utrymmen och 

konferenslokaler samt effektivisering och placeringen av dessa kommer att 

beaktas i utredningen.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalles. 

 

43 Dnr KS 2019/02179-3.6.2 
Beslut - Svar på motion från (SD) om bestämmelser för den 
byggda och anlagda fysiska miljön 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna inkom med en motion till fullmäktige den 6 november 

2019 med ett yrkande om "att bestämmelser för den byggda och anlagda 

fysiska miljön tas fram enligt motionens intentioner". Motionen beskriver 

behovet av att staden tar ansvar för de gestaltningsmässiga och 

arkitektoniska aspekterna i stadsbyggandet. Motionen exemplifierar också 

med andra städer som redan har denna typ av gestaltnings- och 

arkitekturdokument. 

Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss och inkom den 26 februari 

2020 med ett remissyttrande. 

Byggnadsnämnden bedömer att motionens intentioner tas om hand i 

kommande arbete med Västerås arkitekturprogram. Arbetet med ett 

arkitekturprogram har, på uppdrag av byggnadsnämnden, redan initierats av 

förvaltningen. Då ett arkitekturprogram berör flera nämnder och 

förvaltningar kommer det att framställas till kommunstyrelsen för beslut om 

uppdrag och ett beslutsunderlag är på väg fram.     
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

44 Dnr KS 2020/00370-2.6.0 
Beslut - Svar på motion från (M) om ökat fokus på inköps- och 
upphandlingsfrågor i Västerås stad 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Enes Bilalovic och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken "Ökat 

fokus på Inköps- och upphandlingsfrågor i Västerås Stad" framfört att staden 

ska utreda vilka åtgärder som krävs för att Inköps- och upphandlingsfrågorna 

ska få ökat fokus i Västerås Stad, hur upphandlingsprocessen kan bli 

effektivare och spara pengar för staden, underlätta för fler företag att lägga 

anbud samt hur administration, samordning och uppföljning av dessa frågor 

kan förbättras.  

Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 § 100 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

45 Dnr KS 1842491- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 2019-12-05 
    

 


