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1 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

2 Dnr KS 2018/00862-1.3.2 
Beslut - Antagande av handlingsplan för god luftkvalitet 

Förslag till beslut: 
Handlingsplan för god luftkvalitet antas. 

Ärendebeskrivning 
Västerås har många utmaningar att hantera som en följd av ett ökande antal 
invånare, ökat rese- och transportbehov och ett större energibehov. En 
förändring av luftföroreningshalterna är en effekt av denna utveckling vilken 
påverkar både människa, miljö och kulturmiljö. Stadens befintliga 
handlingsplan för utomhusluft antogs 2013 och har nu reviderats i enlighet 
med detta förslag.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Handlingsplan för god luftkvalitet antas.  

 

3 Dnr KS 2019/02307-1.3.2 
Beslut - Antagande av handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås 2020-2026 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020 - 2026 antas.  

Ärendebeskrivning 
Västerås stad första handlingsplan för klimatanpassning har gällt mellan åren 
2016-2019. Nu har ett nytt förslag till handlingsplan tagits fram som avses 
gälla för åren 2020-2026. I planen har nya åtgärder tagits fram och 
prioriterats för att begränsa konsekvenserna för framtida klimatpåverkan. 

Planen har tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda 
förvaltningar och bolag inom Västerås stad. Även externa aktörer har 
deltagit så som försäkringsbolag, LRF, regionen och länsstyrelsen. Planen 
har varit utsänd på remiss under våren 2020. Inkomna synpunkter och 
kommentarer redovisas i en sammanställd samrådsredogörelse. I 
samrådsredogörelsen framgår vilka revideringar som genomförts i 
antagandehandlingen. 
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4 Dnr KS 2020/00923-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2020:3 - Uppföljande granskning av 
Rocklundaavtalet 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Uppföljande 
granskning av Rocklundaavtalet godkänns och överlämnas till Västerås stads 
revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning med syftet att bedöma huruvida det föreligger en tillräcklig intern 
kontroll avseende hanteringen av Rocklundaavtalet med utgångspunkt från 
tillkommande avtal om ridstall och innebandyarena. Hyreskontraktet 
avseende Rocklunda tecknades den 8 maj 2006 och omfattar perioden fram 
till och med 30 april 2031. 

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen har varit otillräcklig 
avseende Rocklundaavtalet med utgångspunkt från tillkommande avtal om 
ridstall och innebandyarena. 

Sammantaget visar granskningen på ett antal väsentliga brister och utifrån 
granskningens iakttagelser lämnas följande rekommendationer: 

 Besluta om ändamålsenlig process för beredning av ärenden som 
avser inhyrning av nya anläggningar och om- och tillbyggnader av 
befintliga anläggningar 

o Utforma en skälig beslutsordning i staden för beslut om 
extern inhyrning. 

o Definiera de krav som ställs på de underlag som ska ligga till 
grund för de olika beslutssteg som ska ingå i processen. 

o Utvärdera alternativ då inhyrning av nya anläggningar 
övervägs. 

o Utveckla beredningen av inhyrningsärenden i stadens 
investeringsplan och budget. 

 Besluta om en plan för det arbete som behöver göras för att utreda 
alternativ inför övervägandet om en eventuell förlängning av 
hyrestiden för Rocklunda. 

 Träffa överenskommelse med hyresvärd inför att en byggentreprenad 
ska upphandlas och lokalen ska hyras av staden. 

 Säkerställ då staden tecknar hyresavtal och upphandlar 
byggentreprenaden att ett överlåtelseavtal skrivs med hyresvärden. 
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 Gör en dokumenterad bedömning av huruvida avtalen avseende 
Rocklunda är av finansiell eller operationell natur och anpassa 
redovisningen i enlighet med bedömningen. 

 

5 Dnr KS 2021/00189-1.2.1 
Beslut - Handlingsplan Rocklunda 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Optionen att för förlänga avtalet med 25 år från och med 1 maj 2021 
utnyttjas inte. Avtalet löper därmed vidare enligt ursprunglig avtalstid till 
och med 30 april 2031. 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen 
presentera alternativa lösningar för Rocklundaområdet och det som 
Rocklundaavtalet (huvud-/grundavtalet) idag reglerar.  

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att företräda staden vid dialog med 
aktuell avtalspart och fastighetsägare. 

Ärendebeskrivning 
I maj 2005 fick staden ett erbjudande från privata entreprenörer om att de via 
ett bolag kunde köpa och utveckla Rocklundaområdet. Förslag till 
affärsupplägget var enligt följande:  

 Staden säljer Rocklundaområdet till bolaget för bokfört värde (128 
mnkr varav mark 2 mnkr).  

 Bolaget övertar stadens driftansvar för Rocklunda, Arosvallen och 
Blåsbos fotbollsplaner.  

 Staden hyr det sålda området på ett 25-årskontrakt.  

 Bolaget erbjuder ett antal optioner i form av ny-, om- och 
tillbyggnader att genomföras i den takt staden väljer.  

 Staden ansvarar för uthyrningen till föreningslivet och bestämmer 
över taxorna.  

Den 4 maj 2006 fattade kommunfullmäktige beslut om att skriva avtal om 
ovanstående. Hyreskontraktet gäller 2006-05-08-2031-04-30. Staden äger 
rätt att erhålla förlängning av hyrestiden med 25 år från utgången av det 
femtonde hyresåret (dvs fr om med den 1 maj 2021). Sådan förlängning skall 
begäras senast den 30 april 2020. Staden har i april 2020 genom beslut i 
fastighetsnämnden och nämnden för idrott, fritid och förebyggande begärt att 
få inleda förhandlingar om en eventuell förlängning. 

De alternativ som föreligger är: 

1. Förlänga avtalet 25 år fr o m 1 maj 2021 efter överenskommelse med 
fastighetsägare (nya villkor) 
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2. Avtalet löper vidare till avtalstidens slut 30 april 2031. Därefter besluta 
om fortsättning: 

a. Förlängning av avtalet med 36 månader per gång fr o m 1 maj 2031 
(hyresvärden har dock möjlighet att säga upp avtalet för omförhandling) 

b. Uppsägning av avtalet fr o m 1 maj 2031. Staden hittar alternativa 
anläggningar. 

c. Förvärv av aktier i ägarbolaget vid hyrestidens utgång 1 maj 2031. 

Överenskommelse om köpeskilling. 

3. Annat alternativ enligt överenskommelse med nuvarande fastighetsägare. 

Utifrån de tre olika alternativen har en risk- och konsekvensanalys 
genomförts. Analysen beaktar både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
aspekter. 

 

6 Dnr KS 2020/00919-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2019:8 - Strategiskt arbete med fysisk 
säkerhet med utgångspunkt från skalskydd 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna    

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har det genomförts en 
granskning av stadens arbete med den fysiska säkerheten. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens strategiska arbete med 
fysisk säkerhet sker på ett ändamålsenligt sätt, med avseende på 
koncernövergripande styrning, samordning och uppföljning.     

 

7 Dnr KS 2017/00483-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2017:3 - Granskning av 
Omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska 
skolan 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapportens rekommendationer är omhändertagna och föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 

2. Rapporten läggs till handlingarna. 
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Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av stadens revisorer granskat om omstruktureringen av 
den kommunala gymnasieskolan med utflyttning från Wenströmska 
gymnasieskolan genomförs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningen avser utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Revisionsrapporten har översänts till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden på remiss som den 22 november 2017 yttrat sig i 
ärendet. Avstämning om nämndens vidtagna åtgärder har gjorts med 
tjänstepersoner på barn- och utbildningsförvaltningen under hösten 
2020/vintern 2021.  

 

8 Dnr KS 2020/00428-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2020:1 - Utökad grundläggande 
granskning rörande projektet Resecentrum 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
genomfört en utökad grundläggande granskning rörande projektet 
Resecentrum. Granskningen, som är daterad juni 2020, syftar till att belysa 
aktuell hantering av projektet Resecentrum, för att ge revisorerna underlag 
att bedöma huruvida den löpande interna kontrollen kan anses tillräcklig. 

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen 
följande i det fortsatta arbetet: 

Säkerställ att framtagen riskanalys för Resecentrum revideras systematiskt 
samt inbegriper samtliga aktuella riskområden. Införliva interna risker i 
riskanalysen för Resecentrum, såsom till exempel sårbarhet vid 
personalomsättning. 

Säkerställ att riskanalysen blir föremål för systematisk och återkommande 
uppföljning i styrgruppen samt att den ligger till grund för prioriterade 
åtgärder. 

Tillse en ändamålsenlig kommunikation med och rapportering till 
byggnadsnämnden rörande Resecentrum. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna. 
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9 Dnr KS 2020/00196-10.4.3 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Tillsätta en tjänst för att 
driva och samordna stadens förebyggande arbete med 
jämställdhet och våldsprevention 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i november 2018, 
föreslog Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Olle 
Kvarnryd (V) och Victoria Bagi (V) att tillsätta en tjänst med uppdraget att 
driva och samordna stadens förebyggande arbete med ett övergripande 
ansvar för jämställdhet och våldsprevention i Västerås stad. Syftet med 
motionen var att samla och växla upp arbetet.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i januari 2020 och överlämnades 

till stadsledningskontoret för verkställande. 

En rekryteringsprocess inleddes i början av april 2020 och intervjuer av fyra 
kandidater i maj resulterade i anställning av en strateg som påbörjade sin 
tjänst 2020-08-31.  

Strategen är placerad inom Stadsledningskontorets Hållbarhetsenhet och har 
våldsprevention och jämställdhet som ansvarsområden.  

Stadsledningskontoret har agerat i enlighet med beslutet i motionen från 
kommunfullmäktige. Uppdraget är återrapporterat och föreslås avslutas 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att läman följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

 

10 Dnr KS 2019/02166-1.2.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Införandet av ett system 
med aktivt skolval för grundskolan 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2017, föreslog 
Caroline Högström (M) att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval 
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, 
oavsett det gäller kommunal eller fristående huvudman. Syftet med motionen 
var att motverka skolsegregationen och öka likvärdigheten.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 

till grundskolenämnden för verkställande. 

Grundskolenämnden har i september 2020 återrapporterat uppdraget och 
överlämnat det till kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

11 Dnr KS 2018/00633-1.2.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Ta fram en rutin för 
utredningsprocessen av nyanlända elever så att utvärderingar 
och kartläggningar följer eleverna under hela skolperioden 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2017, föreslog 
Caroline Högström (M) att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval 
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, 
oavsett det gäller kommunal eller fristående huvudman. Syftet med motionen 
var att motverka skolsegregationen och öka likvärdigheten.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 
till grundskolenämnden för verkställande. 

Grundskolenämnden har i september 2020 återrapporterat uppdraget och 
överlämnat det till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

12 Dnr KS 2020/00199-1.5.2 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Införa tidsbegränsade 
hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd i de 
bostäder som kommunen tillhandahåller 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion som lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2018 föreslog 
Eleonore Lundkvist (M) och Stefan Lindh (M) att kommunfullmäktige 
beslutar att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med 
uppehållstillstånd i de bostäder som staden tillhandahåller och som omfattas 
av bosättningslagen. Syftet med motionen var att skapa likvärdighet i 
behandlingen av individer kopplat till den stora efterfrågan på bostäder och 
den långa bostadskön.  
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Vid kommunfullmäktige sammanträde 7 mars 2019 § 57 behandlades 
motionen där förslaget till beslut, som individ- och familjenämnden beslutat 
var att avslå motionen. Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
individ- och familjenämnden för vidare handläggning och ett mer utförligt 
yttrande. En översyn av arbetet med sociala bostäder/kontrakt hade då 
påbörjats inom individ- och familjenämnden. Översynen utmynnade i att 
individ- och familjenämnden under sammanträdet den 18 september 2019 § 
388 tog beslut om nya riktlinjer för sociala bostäder som bland annat innebär 
att sociala kontrakt skrivs på två år med möjlighet till förlängning i 
ytterligare max två år.  

Den nya riktlinjen förtydligar att nyanlända framöver, liksom de grupper där 
nämndens yttersta ansvar för kommuninvånarna träder in, ska erhålla 
tidsbegränsade kontrakt under två år med möjlighet till förlängning under 
ytterligare två år under förutsättning att behovet som låg till grund för 
beslutet kvarstår.  

Motionen som (M) lämnade in i maj 2018 och hade varit på återremiss i 
individ- och familjenämnden bifölls av kommunfullmäktige i januari 2020 
och överlämnades till för individ- och familjenämnden för verkställande. I 
och med att den nya riktlinjen beslutades 7 mars 2019 hade verkställande i 
princip redan skett.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

 

13 Dnr KS 2018/02110-3.6.2 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Inleda en dialog med 
Västerås Football Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta en plats för en Air Dom alternativ fotbollshall i plåt 

Förslag till beslut: 
1. Rapporten läggs till handlingarna  

2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 
Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en Air Dom 
alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 

Ärendebeskrivning 
Uppdragen från kommunfullmäktige bygger på en motion från (L) om att 
möjliggöra byggnation av en fotbollshall inomhus. (L) yrkar i motionen att 
idrottsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som 
är lämpliga att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alternativt 
fotbollshall i plåt, samt att ge fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en 
dialog med Västerås Football Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt. 
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Kommunfullmäktige biföll motionen 2018 och överlämnade den till 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt till fastighetsnämnden för 
verkställande. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande och fastighetsnämnden har 
återrapporterat uppdragen till sina respektive nämnder och överlämnat dessa 
till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna  

2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 
Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en Air Dom 
alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 

 

14 Dnr KS 2020/00072-1.1.2 
Beslut - Avskrivning av motion från (SD) om reformerad modell 
för utbetalning av mandatstöd 

Förslag till beslut: 
Motionen "Reformerad modell för utbetalning av mandatstöd" avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Emil Thessén (-) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 
januari 2020 med en motion med rubriken "Reformerad modell för 
utbetalning av mandatstöd". Motionären har nu inkommit med en skrivelse 
där han önskar att motionen avskrivs. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen "Reformerad modell för utbetalning av mandatstöd" avskrivs. 

 

15 Dnr KS 2019/00956-9.0.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om att det behövs krafttag mot 
narkotikamissbruket i Västerås 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första, andra och fjärde att-sats avslås. 

2. Motionens tredje och femte att-sats förslag kommer att prövas inom ramen 
för pågående arbete med framtagande av ett medborgarlöfte.   
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Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 
det behövs krafttag mot narkotikamissbruket i Västerås föreslagit att  

projekt som Chance to change och Connection West regelbundet utvärderas i 
samarbete med Polisen. 

högstadie- och gymnasieskolor regelbundet avsöks med hund. 

Västerås stad uppvaktar Polismyndigheten i syfte att få fler poliser som 
arbetar med narkotikabrott i Västerås. 

ansöka hos länsstyrelsen att sätta upp kameror på platser som i hög grad är 
otrygga och utsatta för brott. 

i samband med tecknandet av nästa överenskommelse mellan polisen och 
Västerås stad ha med narkotikabrott som ett fokusområde. 

Kommunfullmäktige har den 9 maj 2019 §140 remitterat motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med remissvar.  

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter.  

Nämnderna uttalar sig framförallt om motionens första och andra att-sats. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till fler poliser, vilket skulle möjliggöra 
ett ökat samarbete mellan skolor och Polismyndigheten, dels avseende det 
preventiva arbetet, dels det som behövs i stunden på skolan.  

Vare sig grundskolenämnden eller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kan dock ålägga annan myndighet, i detta fall Polismyndigheten uppdrag, att 
med regelbundenhet genomsöka skolor med hund. Grundskolenämnden är 
dock positiv till att Polismyndigheten regelbundet genomsöker skolor med 
hund i syfte att få narkotikan bort från Västerås skolor.  

När det gäller Chance to Change och liknande verksamhet beskriver nämnd-
en att verksamheten har en partssammansatt styrgrupp där bl. a. polismynd-
igheten ingår, samt att verksamheten följs upp utifrån det av nämnden givna 
uppdrag. 

Gällande motionens tredje att-sats ligger det i stadens intresse att stärka 
polisens närvaro i Västerås, och att uppvakta myndigheten för att få fler 
poliser som arbetar med narkotikabrott möter inga hinder. 

När det gäller motionens fjärde att-sats pekar erfarenheterna på att kameror 
har ett mindre brottsförebyggande värde än vad som framkommer i den 
allmänna debatten. Till detta kommer att kommunallagen säger att vi som 
kommun inte får göra statliga eller landstingskommunala uppgifter. Kameror 
på allmän plats kan ses som en del av "allmän ordning och säkerhet", dvs. är 
en statlig uppgift som kommunen inte bör ta på sig. 

Gällande motionens femte att-sats ligger detta inom de idag upparbetade 
formerna för samverkan med polismyndigheten på flera nivåer i Västerås 
stad. Samverkan sker på allt från en strategisk nivå till en mer daglig opera-
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tiv nivå. En del i den samverkan är en gemensam överenskommelse med 
utpekade fokusområden. Givet den gemensamma lägesbilden, samt att 
polismyndigheten delar stadens synpunkt kan ett gemensamt fokusområde 
vara narkotikabrott.  

Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av detta att motionens första. 
Andra och fjärde att-sats avslås och att motionens tredje och femte att-sats 
kommer att prövas inom ramen för pågående arbete med framtagande av ett 
medborgarlöfte.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 december 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Motionens första, andra och fjärde att-sats avslås. 

2. Motionens tredje och femte att-sats förslag kommer att prövas inom ramen 
för pågående arbete med framtagande av ett medborgarlöfte. 

 

16 Dnr KS 2020/00372-3.6.4 
Beslut - Svar på motion från (M) och (KD) om att möjliggöra för 
fristående aktörer inom förskola och skola att hyra lokaler av 
Västerås stad 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) har inkommit med en moti-
on om att ge fastighetsnämnden i uppdrag att möjliggöra för fristående aktör-
er inom skola och förskola att hyra lokaler av Västerås stad.  

Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämnden samt till fastighetsnämnden. Alla nämn-
der har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 december 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

17 Dnr KS 2019/01969-7.4.1 
Beslut - Svar på motion från (V) om att stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) har 2019-10-08 lämnat in en motion till Västerås 
kommunfullmäktige med rubriken Stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att 
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upphäva det tidigare beslutet att sälja Kristiansborgsbadet samt att driva 
Kristiansborgsbadet i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 309 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden 
godkände den 18 februari 2020 förslag till yttrande och överlämnade det till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

 

18 Dnr KS 2021/00103-3.10.4 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om nedläggning av flygplatsen 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om nedläggning av flygplatsen ställd 
till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 

 

19 Dnr KS 2021/00102-8.2.2 
Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens 
ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
4 februari 2021 en interpellation om den stora andelen vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S). 

 

20 Dnr KS 2021/00206-1.4.2 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  
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Ärendebeskrivning 
Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om hur staden lever upp till sina 
servicedeklarationer ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson 
(S). 

 

21 Dnr KS 2021/00101-2.7.2 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om trygghetsappen 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Irene Hagström (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 en interpellation om 
trygghetsappen ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 
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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 

Förslag till beslut: 
Informationen förklaras mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Löf (S) från Västerås stads revisorer informerar om aktuella 
granskningar. 

 

4 Dnr KS 2021/00352-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Leigh Bruksdotter (M) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 
december 2023.  

Ärendebeskrivning 
Leigh Bruksdotter (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. 
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker. 

 

5 Dnr KS 2021/00396-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Nadja Stephanie Axling (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Nadja Stephanie Axling (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
nämnden för personer med funktionsnedsättning. 

2.XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 
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Ärendebeskrivning 
Nadja Stephanie Axling (SD) som har valts till ersättare i nämnden för 
personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har 
avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

6 Dnr KS 2021/00395-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Erik Johansson (SD) 
 

Förslag till beslut: 
1. Erik Johansson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande. 

2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Erik Johansson (SD) som har valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2021/00394-1.1.1 
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Janeth 
Persson (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Janeth Persson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och 
familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Janeth Persson (SD) som har valts till ersättare i individ- och 
familjenämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

8 Dnr KS 2021/00218-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads revisorer efter Stefan 
Handing (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Stefan Handing (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 
stads revisorer. 
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2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer till dess att 
revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Handing (SD) som har valts till ledamot i Västerås stads revisorer för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

9 Dnr KS 2021/00301-1.1.1 
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Håkan 
Malmström (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Håkan Malmström (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- 
och konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Håkan Malmström (SD) som har valts till ersättare i miljö- och 
konsumentnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

10 Dnr KS 2021/00260-1.1.1 
Val av ny ledamot i Garagebolaget Mimer AB efter Thomas Sjövy 
(-) 

Förslag till beslut: 
1. Thomas Sjövy (-) entledigas från uppdraget som ledamot i Garagebolaget 
Mimer AB . 

2. Erik Johansson (SD) väljs till ny ledamot i Garagebolaget Mimer AB till 
och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Thomas Sjövy (-) som har valts till ledamot i Garagebolaget Mimer AB för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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11 Dnr KS 2021/00240-1.1.1 
Entledigande av  ledamot i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: 
Patric Sjölund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Patric Sjölund (SD) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.  

 

12 Dnr KS 2021/00239-1.1.1 
Val av ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Patric Sjölund (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Patric Sjölund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande. 

2. XX väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Patric Sjölund (SD) som har valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2021/00238-1.1.1 
Val av ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden efter Patric 
Sjölund (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Patric Sjölund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i miljö- och 
konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Patric Sjölund (SD) som har valts till ledamot i miljö- och 
konsumentnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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14 Dnr KS 2021/00237-1.1.1 
Val av ny ledamot i individ-och familjenämnden efter Patric 
Sjölund (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Patric Sjölund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i individ-och 
familjenämnden. 

2. XX  väljs till ny ledamot i individ-och familjenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Patric Sjölund (SD) som har valts till ledamot i individ-och familjenämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

15 Dnr KS 2020/01765-1.1.1 
Val av ny ledamot i valnämnden efter Caroline Frisk (KD) 

Förslag till beslut: 
Elin Granqvist (KD) väljs till ny ledamot i valnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 
Caroline Frisk (KD) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
valnämnden för mandat-perioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2021/00118-1.1.1 
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Stefan 
Sköld (L) 

Förslag till beslut: 
Elisabeth Elander (L) väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Sköld (L) har entledigats från uppdraget som ersättare i miljö- och 
konsumentnämnden för mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför 
ske. 
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17 Dnr KS 2021/00160-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarhamnar AB efter Sanna Strömstedt (L) 

Förslag till beslut: 
Kai Wärn (L) väljs till ny ledamot i Mälarhamnar AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Sanna Strömstedt (L) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
Mälarhamnar AB för mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför 
ske. 

 

18 Dnr KS 2018/00862-1.3.2 
Beslut - Antagande av handlingsplan för god luftkvalitet 

Förslag till beslut: 
Handlingsplan för god luftkvalitet antas. 

Ärendebeskrivning 
Västerås har många utmaningar att hantera som en följd av ett ökande antal 
invånare, ökat rese- och transportbehov och ett större energibehov. En 
förändring av luftföroreningshalterna är en effekt av denna utveckling vilken 
påverkar både människa, miljö och kulturmiljö. Stadens befintliga 
handlingsplan för utomhusluft antogs 2013 och har nu reviderats i enlighet 
med detta förslag.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Handlingsplan för god luftkvalitet antas.  

 

19 Dnr KS 2019/02307-1.3.2 
Beslut - Antagande av handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås 2020-2026 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020 - 2026 antas.  

Ärendebeskrivning 
Västerås stad första handlingsplan för klimatanpassning har gällt mellan åren 
2016-2019. Nu har ett nytt förslag till handlingsplan tagits fram som avses 
gälla för åren 2020-2026. I planen har nya åtgärder tagits fram och 
prioriterats för att begränsa konsekvenserna för framtida klimatpåverkan. 

Planen har tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda 
förvaltningar och bolag inom Västerås stad. Även externa aktörer har 
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deltagit så som försäkringsbolag, LRF, regionen och länsstyrelsen. Planen 
har varit utsänd på remiss under våren 2020. Inkomna synpunkter och 
kommentarer redovisas i en sammanställd samrådsredogörelse. I 
samrådsredogörelsen framgår vilka revideringar som genomförts i 
antagandehandlingen. 

 

20 Dnr KS 2020/00923-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2020:3 - Uppföljande granskning av 
Rocklundaavtalet 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Uppföljande 
granskning av Rocklundaavtalet godkänns och överlämnas till Västerås stads 
revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning med syftet att bedöma huruvida det föreligger en tillräcklig intern 
kontroll avseende hanteringen av Rocklundaavtalet med utgångspunkt från 
tillkommande avtal om ridstall och innebandyarena. Hyreskontraktet 
avseende Rocklunda tecknades den 8 maj 2006 och omfattar perioden fram 
till och med 30 april 2031. 

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen har varit otillräcklig 
avseende Rocklundaavtalet med utgångspunkt från tillkommande avtal om 
ridstall och innebandyarena. 

Sammantaget visar granskningen på ett antal väsentliga brister och utifrån 
granskningens iakttagelser lämnas följande rekommendationer: 

 Besluta om ändamålsenlig process för beredning av ärenden som 
avser inhyrning av nya anläggningar och om- och tillbyggnader av 
befintliga anläggningar 

o Utforma en skälig beslutsordning i staden för beslut om 
extern inhyrning. 

o Definiera de krav som ställs på de underlag som ska ligga till 
grund för de olika beslutssteg som ska ingå i processen. 

o Utvärdera alternativ då inhyrning av nya anläggningar 
övervägs. 

o Utveckla beredningen av inhyrningsärenden i stadens 
investeringsplan och budget. 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2021-03-04 
 

 
 

9 (20) 
 

 

 Besluta om en plan för det arbete som behöver göras för att utreda 
alternativ inför övervägandet om en eventuell förlängning av 
hyrestiden för Rocklunda. 

 Träffa överenskommelse med hyresvärd inför att en byggentreprenad 
ska upphandlas och lokalen ska hyras av staden. 

 Säkerställ då staden tecknar hyresavtal och upphandlar 
byggentreprenaden att ett överlåtelseavtal skrivs med hyresvärden. 

 Gör en dokumenterad bedömning av huruvida avtalen avseende 
Rocklunda är av finansiell eller operationell natur och anpassa 
redovisningen i enlighet med bedömningen. 

 

21 Dnr KS 2021/00189-1.2.1 
Beslut - Handlingsplan Rocklunda 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Optionen att för förlänga avtalet med 25 år från och med 1 maj 2021 
utnyttjas inte. Avtalet löper därmed vidare enligt ursprunglig avtalstid till 
och med 30 april 2031. 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen 
presentera alternativa lösningar för Rocklundaområdet och det som 
Rocklundaavtalet (huvud-/grundavtalet) idag reglerar.  

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att företräda staden vid dialog med 
aktuell avtalspart och fastighetsägare. 

Ärendebeskrivning 
I maj 2005 fick staden ett erbjudande från privata entreprenörer om att de via 
ett bolag kunde köpa och utveckla Rocklundaområdet. Förslag till 
affärsupplägget var enligt följande:  

 Staden säljer Rocklundaområdet till bolaget för bokfört värde (128 
mnkr varav mark 2 mnkr).  

 Bolaget övertar stadens driftansvar för Rocklunda, Arosvallen och 
Blåsbos fotbollsplaner.  

 Staden hyr det sålda området på ett 25-årskontrakt.  

 Bolaget erbjuder ett antal optioner i form av ny-, om- och 
tillbyggnader att genomföras i den takt staden väljer.  

 Staden ansvarar för uthyrningen till föreningslivet och bestämmer 
över taxorna.  

Den 4 maj 2006 fattade kommunfullmäktige beslut om att skriva avtal om 
ovanstående. Hyreskontraktet gäller 2006-05-08-2031-04-30. Staden äger 
rätt att erhålla förlängning av hyrestiden med 25 år från utgången av det 
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femtonde hyresåret (dvs fr om med den 1 maj 2021). Sådan förlängning skall 
begäras senast den 30 april 2020. Staden har i april 2020 genom beslut i 
fastighetsnämnden och nämnden för idrott, fritid och förebyggande begärt att 
få inleda förhandlingar om en eventuell förlängning. 

De alternativ som föreligger är: 

1. Förlänga avtalet 25 år fr o m 1 maj 2021 efter överenskommelse med 
fastighetsägare (nya villkor) 

2. Avtalet löper vidare till avtalstidens slut 30 april 2031. Därefter besluta 
om fortsättning: 

a. Förlängning av avtalet med 36 månader per gång fr o m 1 maj 2031 
(hyresvärden har dock möjlighet att säga upp avtalet för omförhandling) 

b. Uppsägning av avtalet fr o m 1 maj 2031. Staden hittar alternativa 
anläggningar. 

c. Förvärv av aktier i ägarbolaget vid hyrestidens utgång 1 maj 2031. 

Överenskommelse om köpeskilling. 

3. Annat alternativ enligt överenskommelse med nuvarande fastighetsägare. 

Utifrån de tre olika alternativen har en risk- och konsekvensanalys 
genomförts. Analysen beaktar både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
aspekter. 

 

22 Dnr KS 2020/00919-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2019:8 - Strategiskt arbete med fysisk 
säkerhet med utgångspunkt från skalskydd 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna    

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har det genomförts en 
granskning av stadens arbete med den fysiska säkerheten. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens strategiska arbete med 
fysisk säkerhet sker på ett ändamålsenligt sätt, med avseende på 
koncernövergripande styrning, samordning och uppföljning.     

  



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2021-03-04 
 

 
 

11 (20) 
 

 

23 Dnr KS 2017/00483-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2017:3 - Granskning av 
Omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska 
skolan 
 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 februari och ärendet ska 
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapportens rekommendationer är omhändertagna och föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 

2. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av stadens revisorer granskat om omstruktureringen av 
den kommunala gymnasieskolan med utflyttning från Wenströmska 
gymnasieskolan genomförs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningen avser utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Revisionsrapporten har översänts till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden på remiss som den 22 november 2017 yttrat sig i 
ärendet. Avstämning om nämndens vidtagna åtgärder har gjorts med 
tjänstepersoner på barn- och utbildningsförvaltningen under hösten 
2020/vintern 2021.  

 

24 Dnr KS 2020/00428-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2020:1 - Utökad grundläggande 
granskning rörande projektet Resecentrum 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
genomfört en utökad grundläggande granskning rörande projektet 
Resecentrum. Granskningen, som är daterad juni 2020, syftar till att belysa 
aktuell hantering av projektet Resecentrum, för att ge revisorerna underlag 
att bedöma huruvida den löpande interna kontrollen kan anses tillräcklig. 

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen 
följande i det fortsatta arbetet: 

Säkerställ att framtagen riskanalys för Resecentrum revideras systematiskt 
samt inbegriper samtliga aktuella riskområden. Införliva interna risker i 
riskanalysen för Resecentrum, såsom till exempel sårbarhet vid 
personalomsättning. 

Säkerställ att riskanalysen blir föremål för systematisk och återkommande 
uppföljning i styrgruppen samt att den ligger till grund för prioriterade 
åtgärder. 
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Tillse en ändamålsenlig kommunikation med och rapportering till 
byggnadsnämnden rörande Resecentrum. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna. 

 

25 Dnr KS 2020/00196-10.4.3 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Tillsätta en tjänst för att 
driva och samordna stadens förebyggande arbete med 
jämställdhet och våldsprevention 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i november 2018, 
föreslog Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Olle 
Kvarnryd (V) och Victoria Bagi (V) att tillsätta en tjänst med uppdraget att 
driva och samordna stadens förebyggande arbete med ett övergripande 
ansvar för jämställdhet och våldsprevention i Västerås stad. Syftet med 
motionen var att samla och växla upp arbetet.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i januari 2020 och överlämnades 
till stadsledningskontoret för verkställande. 

En rekryteringsprocess inleddes i början av april 2020 och intervjuer av fyra 
kandidater i maj resulterade i anställning av en strateg som påbörjade sin 
tjänst 2020-08-31.  

Strategen är placerad inom Stadsledningskontorets Hållbarhetsenhet och har 
våldsprevention och jämställdhet som ansvarsområden.  

Stadsledningskontoret har agerat i enlighet med beslutet i motionen från 
kommunfullmäktige. Uppdraget är återrapporterat och föreslås avslutas 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att läman följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  
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26 Dnr KS 2019/02166-1.2.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Införandet av ett system 
med aktivt skolval för grundskolan 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2017, föreslog 
Caroline Högström (M) att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval 
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, 
oavsett det gäller kommunal eller fristående huvudman. Syftet med motionen 
var att motverka skolsegregationen och öka likvärdigheten.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 

till grundskolenämnden för verkställande. 

Grundskolenämnden har i september 2020 återrapporterat uppdraget och 
överlämnat det till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

27 Dnr KS 2018/00633-1.2.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Ta fram en rutin för 
utredningsprocessen av nyanlända elever så att utvärderingar 
och kartläggningar följer eleverna under hela skolperioden 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2017, föreslog 
Caroline Högström (M) att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval 
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, 
oavsett det gäller kommunal eller fristående huvudman. Syftet med motionen 
var att motverka skolsegregationen och öka likvärdigheten.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 

till grundskolenämnden för verkställande. 

Grundskolenämnden har i september 2020 återrapporterat uppdraget och 
överlämnat det till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 
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28 Dnr KS 2020/00199-1.5.2 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Införa tidsbegränsade 
hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd i de 
bostäder som kommunen tillhandahåller 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I en motion som lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2018 föreslog 
Eleonore Lundkvist (M) och Stefan Lindh (M) att kommunfullmäktige 
beslutar att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med 
uppehållstillstånd i de bostäder som staden tillhandahåller och som omfattas 
av bosättningslagen. Syftet med motionen var att skapa likvärdighet i 
behandlingen av individer kopplat till den stora efterfrågan på bostäder och 
den långa bostadskön.  

Vid kommunfullmäktige sammanträde 7 mars 2019 § 57 behandlades 
motionen där förslaget till beslut, som individ- och familjenämnden beslutat 
var att avslå motionen. Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
individ- och familjenämnden för vidare handläggning och ett mer utförligt 
yttrande. En översyn av arbetet med sociala bostäder/kontrakt hade då 
påbörjats inom individ- och familjenämnden. Översynen utmynnade i att 
individ- och familjenämnden under sammanträdet den 18 september 2019 § 
388 tog beslut om nya riktlinjer för sociala bostäder som bland annat innebär 
att sociala kontrakt skrivs på två år med möjlighet till förlängning i 
ytterligare max två år.  

Den nya riktlinjen förtydligar att nyanlända framöver, liksom de grupper där 
nämndens yttersta ansvar för kommuninvånarna träder in, ska erhålla 
tidsbegränsade kontrakt under två år med möjlighet till förlängning under 
ytterligare två år under förutsättning att behovet som låg till grund för 
beslutet kvarstår.  

Motionen som (M) lämnade in i maj 2018 och hade varit på återremiss i 
individ- och familjenämnden bifölls av kommunfullmäktige i januari 2020 
och överlämnades till för individ- och familjenämnden för verkställande. I 
och med att den nya riktlinjen beslutades 7 mars 2019 hade verkställande i 
princip redan skett.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

 

29 Dnr KS 2018/02110-3.6.2 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Inleda en dialog med 
Västerås Football Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta en plats för en Air Dom alternativ fotbollshall i plåt 

Förslag till beslut: 
1. Rapporten läggs till handlingarna  
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2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 
Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en Air Dom 
alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 

Ärendebeskrivning 
Uppdragen från kommunfullmäktige bygger på en motion från (L) om att 
möjliggöra byggnation av en fotbollshall inomhus. (L) yrkar i motionen att 
idrottsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som 
är lämpliga att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alternativt 
fotbollshall i plåt, samt att ge fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en 
dialog med Västerås Football Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt. 

Kommunfullmäktige biföll motionen 2018 och överlämnade den till 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt till fastighetsnämnden för 
verkställande. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande och fastighetsnämnden har 
återrapporterat uppdragen till sina respektive nämnder och överlämnat dessa 
till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna  

2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 
Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en Air Dom 
alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 
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30 Dnr KS 2020/00072-1.1.2 
Beslut - Avskrivning av motion från (SD) om reformerad modell 
för utbetalning av mandatstöd 

Förslag till beslut: 
Motionen "Reformerad modell för utbetalning av mandatstöd" avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Emil Thessén (-) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 
januari 2020 med en motion med rubriken "Reformerad modell för 
utbetalning av mandatstöd". Motionären har nu inkommit med en skrivelse 
där han önskar att motionen avskrivs. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen "Reformerad modell för utbetalning av mandatstöd" avskrivs. 

 

31 Dnr KS 2019/00956-9.0.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om att det behövs krafttag mot 
narkotikamissbruket i Västerås 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första, andra och fjärde att-sats avslås. 

2. Motionens tredje och femte att-sats förslag kommer att prövas inom ramen 
för pågående arbete med framtagande av ett medborgarlöfte.   

 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 
det behövs krafttag mot narkotikamissbruket i Västerås föreslagit att  

projekt som Chance to change och Connection West regelbundet utvärderas i 
samarbete med Polisen. 

högstadie- och gymnasieskolor regelbundet avsöks med hund. 

Västerås stad uppvaktar Polismyndigheten i syfte att få fler poliser som 
arbetar med narkotikabrott i Västerås. 

ansöka hos länsstyrelsen att sätta upp kameror på platser som i hög grad är 
otrygga och utsatta för brott. 

i samband med tecknandet av nästa överenskommelse mellan polisen och 
Västerås stad ha med narkotikabrott som ett fokusområde. 

Kommunfullmäktige har den 9 maj 2019 §140 remitterat motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med remissvar.  
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Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter.  

Nämnderna uttalar sig framförallt om motionens första och andra att-sats. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till fler poliser, vilket skulle möjliggöra 
ett ökat samarbete mellan skolor och Polismyndigheten, dels avseende det 
preventiva arbetet, dels det som behövs i stunden på skolan.  

Vare sig grundskolenämnden eller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kan dock ålägga annan myndighet, i detta fall Polismyndigheten uppdrag, att 
med regelbundenhet genomsöka skolor med hund. Grundskolenämnden är 
dock positiv till att Polismyndigheten regelbundet genomsöker skolor med 
hund i syfte att få narkotikan bort från Västerås skolor.  

När det gäller Chance to Change och liknande verksamhet beskriver nämnd-
en att verksamheten har en partssammansatt styrgrupp där bl. a. polismynd-
igheten ingår, samt att verksamheten följs upp utifrån det av nämnden givna 
uppdrag. 

Gällande motionens tredje att-sats ligger det i stadens intresse att stärka 
polisens närvaro i Västerås, och att uppvakta myndigheten för att få fler 
poliser som arbetar med narkotikabrott möter inga hinder. 

När det gäller motionens fjärde att-sats pekar erfarenheterna på att kameror 
har ett mindre brottsförebyggande värde än vad som framkommer i den 
allmänna debatten. Till detta kommer att kommunallagen säger att vi som 
kommun inte får göra statliga eller landstingskommunala uppgifter. Kameror 
på allmän plats kan ses som en del av "allmän ordning och säkerhet", dvs. är 
en statlig uppgift som kommunen inte bör ta på sig. 

Gällande motionens femte att-sats ligger detta inom de idag upparbetade 
formerna för samverkan med polismyndigheten på flera nivåer i Västerås 
stad. Samverkan sker på allt från en strategisk nivå till en mer daglig opera-
tiv nivå. En del i den samverkan är en gemensam överenskommelse med 
utpekade fokusområden. Givet den gemensamma lägesbilden, samt att 
polismyndigheten delar stadens synpunkt kan ett gemensamt fokusområde 
vara narkotikabrott.  

Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av detta att motionens första. 
Andra och fjärde att-sats avslås och att motionens tredje och femte att-sats 
kommer att prövas inom ramen för pågående arbete med framtagande av ett 
medborgarlöfte.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 december 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Motionens första, andra och fjärde att-sats avslås. 

2. Motionens tredje och femte att-sats förslag kommer att prövas inom ramen 
för pågående arbete med framtagande av ett medborgarlöfte. 
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32 Dnr KS 2020/00372-3.6.4 
Beslut - Svar på motion från (M) och (KD) om att möjliggöra för 
fristående aktörer inom förskola och skola att hyra lokaler av 
Västerås stad 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) har inkommit med en moti-
on om att ge fastighetsnämnden i uppdrag att möjliggöra för fristående aktör-
er inom skola och förskola att hyra lokaler av Västerås stad.  

Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämnden samt till fastighetsnämnden. Alla nämn-
der har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 december 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

33 Dnr KS 2019/01969-7.4.1 
Beslut - Svar på motion från (V) om att stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) har 2019-10-08 lämnat in en motion till Västerås 
kommunfullmäktige med rubriken Stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att 
upphäva det tidigare beslutet att sälja Kristiansborgsbadet samt att driva 
Kristiansborgsbadet i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 309 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden 
godkände den 18 februari 2020 förslag till yttrande och överlämnade det till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen avslås. 
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34 Dnr KS 2021/00103-3.10.4 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om nedläggning av flygplatsen 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om nedläggning av flygplatsen ställd 
till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 

 

35 Dnr KS 2021/00102-8.2.2 
Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens 
ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
4 februari 2021 en interpellation om den stora andelen vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S). 

 

36 Dnr KS 2021/00206-1.4.2 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om hur staden lever upp till sina 
servicedeklarationer ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson 
(S). 

 

37 Dnr KS 2021/00101-2.7.2 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om trygghetsappen 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  
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Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Irene Hagström (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 en interpellation om 
trygghetsappen ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 

 

38 Dnr KS 1842491- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
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