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Frånvarande ledamöter
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§157 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering

Beslut
1. Anna Lundberg (L) och Caroline Högström (M) utses att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden.

2. Justeringen sker tisdagen den 24 maj klockan 13.00 i stadshuset.

Justerandes sii UtdraEsbestyrkande
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Fastställande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

§158 Dnr KS 1810725-

Justerande», Utdraesbestyrkande
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§159 Dnr KS 1810192-

Information från säkerhetsenheten

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Sälcerhetsstrateg Malin Dreifaldt informerar om det säkerhetspolitiska läget 
och arbetet med totalförsvar.

Justcrandes siei Utdragsbestvrkande
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§160 Dnr KS 2022/00332-2.4.13

Beslut - Svar på interpellation från (M) till fastighetsnämndens 
ordförande om praktikplatser genom upphandlingar

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 mars 2022 en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande om 
praktikplatser genom upphandlingar.

Justerandes sianatuj Utdraesbeslvrkande
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§161 Dnr KS 2022/00295-2.4.2

Beslut - Svar på interpellation från (M) till äldrenämndens 
ordförande angående rekrytering inom äldreomsorgen

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
mars 2022 en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande om 
rekrytering inom äldreomsorgen.

Justerandes sicnatur Utdraesbestyrkande
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§162 Dnr KS 2022/00695-2.5.8

Fråga från (V) till individ- och familjenämndens ordförande om 
stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Beslut
1. Frågan får ställas.

2. Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) anmäler en fråga ställd till individ- och familje
nämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) om stöd till barn
familjer med låg inkomst.

Justerandes signatur Utdragsbestvikande
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§163 Dnr KS 2022/00691-6.1.4

Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande om 
skolbiblioteken

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivniiig
Lars Nordin (V) anmäler en interpellation ställd till grundskolenämndens 
ordförande Anna Lundberg (L) om skolbiblioteken.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-12

13(68)

§164 Dnr KS 2022/00690-9.1.8

Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
status för genomförandet av min bifallna motion om 
välfärdsbrott

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmäler en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Staffan Jansson (S) om status för genomförandet av bifallen 
motion om välfärdsbrott.

Justcrandes sienatui U tdra asbesty t kan de
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§165 Dnr KS 2022/00488-1.1.1

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Agata Kosik (S)

Beslut
Agata Kosik (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfull
mäktige.

Ärendebeskrivning
Agata Kosik (S) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

Justerandes sienati Utdragsbestvrkande
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§ 166 Dnr KS 2022/00497-1.1.1

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Mohammed 
Rashid (M)

Beslut
Mohammed Rashid (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kommun
fullmäktige.

Ärendebeskrivning
Mohammed Rashid (M) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

15(68)

Justerandes signal Utdraesbestvrkande
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§167 Dnr KS 2022/00460-1.1.1

Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Malin 
Nyberg (L)

Beslut
Peter Tyrhandske (L) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till 
och med den 31 december 2023.

Arendebeskrivning
Malin Nyberg (L) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid Västman
lands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. Västmanlands 
tingsrätt har begärt att nyval sker.

Justerandes sienatur Utdrassbestvrkande
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§168 Dnr KS 2022/00450-1.1.1

Val av ny ersättare I byggnadsnämnden efter Mattias Dahlberg
(C)

Beslut
David Sundén (C) väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull
mäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mattias Dahlberg (C) entledigades från uppdraget som ersättare i byggnads
nämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes sisnatuj Utdraasbestvrkande
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§ 169 Dnr KS 2022/00632-1.1.1

Val av ny ledamot i Västmanlandsmusiken efter Claes Kugelberg
(M)

Beslut
1. Claes Kugelberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Västman- 
landsmusiken.

2. Marcus Jacobson (M) väljs till ny ledamot i Västmanlandsmusiken intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull
mäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) som har valts till ledamot i Västmanlandsmusiken för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandcs signatur.. Utdracsbeslvrkande

/ r JUA-
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§170 Dnr KS 2022/00498-1.1.1

Val av ny 2:e vice ordförande i Västmanlandsmusiken efter 
Mohammed Rashid (M)

Beslut
1. Mohammed Rashid (M) entledigas från uppdraget som 2:e vice 
ordförande i Västmanlandsmusiken.

2. Claes Kugelberg (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i Västmanlands
musiken intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mohammed Rashid (M) som har valts till 2:e vice ordförande i Västman
landsmusiken för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes s Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-12

20 (68)

§173 Dnr KS 2022/00605-1.1.1

Val av ny ersättare i Västmanlandsmusiken efter Marcus 
Jacobson (M)

Beslut
1. Marcus Jacobson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i Västman
landsmusiken.

2. Jörgen Andersson (M) väljs till ny ersättare i Västmanlandsmusiken intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull
mäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) som har valts till ersättare för mandatperioden 2018- 
2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signaSuL Utdragsbcstyrkande
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§174 Dnr KS 1810722-

lnformation från kommunrevisorerna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Jörgen Eklund (S) från Västerås stads revisorer informerar om aktuella 
granskningar.

Justerandes sianatj Utdraasbestyrkande
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§175 Dnr KS 2022/00458-1.2.1

Beslut»Ägardirektiv för Västerås strategiska fastigheter AB

Beslut
1. Västerås strategiska fastigheter AB:s dotterbolag Västerås Fastighet 
Kungsängen AB Org.nr: 556039-5237, ska omförhandla hyreskontraktet 
med Svealandstrafiken AB Org.nr: 556555-3350 till att gälla till och med 
2029-12-31.1 det omförhandlade hyreskontraktet ska en klausul finnas som 
möjliggör att avtalet kan överlåtas till Västerås stad.

2. Västerås Fastighet Kungsängen AB ska sälja fastigheterna Västerås 
Kungsängen 9 och 10 samt Västerås Överstelöjtnanten 9 till Västerås stad 
när det är bedöms som lämpligast ur ett Västerås Stad koncernperspektiv.

3. Till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med 
anledning av punkt 1 och 2 ovan utses Kennet Julin med Johan Olsson som 
ersättare

4. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del:

5. Kommunstyrelsens ordförande får godkänna överlåtelsen mellan Västerås 
Fastighet Kungsängen AB Org.nr: 556039-5237 och Västerås stad enligt 
punkt 2 ovan.

6. Kommunstyrelsens ordförande ska informera kommunstyrelsen när över
låtelsen är genomförd.

Reservation
Claes Kugelberg (M), Irene Hagström (M), Tomas Salzmann (M), Jörgen 
Andersson (M), Elisabeth Unell (M), Enes Bilalovic (M), Håkan Ampellindh 
(M), Stefan Lindh (M), Marie Brandstedt (M), Marcus Jacobson (M), 
Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Samuel Stengård (KD), 
Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Onar (KD), Alexander Savander (-), Emil 
Thessén (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag.

Ärendebeskrivning
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägar
direktiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige 
och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

Västerås strategiska fastigheter AB får två kompletterande uppdrag till sina 
tidigare ägardirektiv beslutade 2021-04-15 Dnr KS 2020/00420.

Justcrandes signatur Utdraesbestyrkande
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Västerås strategiska fastigheter AB:s dotterbolag Västerås fastighet Kungs
ängen AB Org.nr; 556039-5237, är ett fastighetsförvaltande bolag som äger 
fastigheterna Västerås Kungsängen 9 och 10 samt Västerås Överste
löjtnanten 9. På fastigheterna finns en bussdepå.

Hyrestagaren är Svealandstrafiken AB.

Nuvarande hyreskontrakt upphör 2024-12-31 och förlängs med 3 år om 
uppsägning inte sker 9 månader innan avtalet utgår.

Om hyreskontraktet inte omförhandlas i tid behöver Svealandstrafiken AB 
skriva ner sina investeringar direkt (lcostnadsföra). Investeringarna avser 
bussar för eldrift. Direktavskrivningen förväntas att leda till en merkostnad 
per år som uppgår till 3 mnkr för Västerås stad.

Bussdepån är tänkt att flyttas från befintlig plats se utredning KS 
2018/01524, där ett flertal förslag presenteras.

För att hinna med en flytt av bussdepån föreslås att hyreskontraktet 
omförhandlas med Svealandstrafiken AB till 2029-12-31.

Det föreslås även att det nya hyreskontraktet ska innehålla en klausul som 
gör det möjligt att överlåta fastigheten till Västerås stad.

Varför sälja till Västerås stad?

Eftersom fastigheterna ska användas till andra ändamål än bussdepå, så 
kommer fastigheterna att behöva avstyckas i flera fastigheter som antingen 
säljs vidare för byggnation eller andra kommunala ändamål. Västerås 
fastighet Kungsängen AB anses fullgjort sitt uppdrag som strategisk 
innehavare av fastigheterna nu när fastigheterna ska användas för andra 
ändamål än bussdepå.

Det är viktigt att fastigheterna säljs innan planprogram presenteras vilket kan 
öka värdet, det leder samtidigt till onödiga skatteeffekter i Västerås stads 
koncern.

Det förslås därför att Västerås strategiska fastigheter AB får som ägar
direktiv att omförhandla hyreskontraktet till 2029-12-31 med Svealands
trafiken AB. Vidare föreslås fastigheterna Västerås Kungsängen 9 och 10 
samt Västerås Överstelöjtnanten 9 säljs till Västerås stad när det är bedöms 
som lämpligast ur ett koncernperspektiv för Västerås stad.

Det bedöms lämpligt att mark- och exploateringsenheten inom Västerås stad 
äger frågan vid framtida användningsområde för fastigheten.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Västerås strategiska fastigheter AB:s dotterbolag Västerås Fastighet 
Kungsängen AB Org.nr: 556039-5237, ska omförhandla hyreskontraktet 
med Svealandstrafiken AB till att gälla till och med 2029-12-31.1 det 
omförhandlade hyreskontraktet ska en klausul finnas som möjliggör att 
avtalet kan överlåtas till Västerås stad.

Utdraasbeslvrkande
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2. Västerås Fastighet Kungsängen AB ska sälja fastigheterna Västerås 
Kungsängen 9 och 10 samt Västerås Överstelöjtnanten 9 till Västerås stad 
när det är bedöms som lämpligast ur ett Västerås Stad koncernperspektiv,

3. Till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med 
anledning av punkt 1 och 2 ovan utses Kennet Julin med Johan Olsson som 
ersättare

4. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del:

5. Kommunstyrelsens ordförande får godkänna överlåtelsen mellan Västerås 
Fastighet Kungsängen AB Org.nr: 556039-5237 och Västerås stad enligt 
punkt 2 ovan.

6. Kommunstyrelsens ordförande ska informera kommunstyrelsen när över
låtelsen är genomförd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag, samt att ett tillägg görs om att strategiska fastigheter 
avvaktar med rivningen av den fastigheten som idag används som lager för 
Västerås stad tills ett fullgott alternativ till lagerlokal tagits fram (dvs ingen 
tältlösning).

Maria Kesselring (S) och Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag och avslag på Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds 
(KD) förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige därmed 
beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende tillägg, dels 
Elisabeth Unells (M) och Samuel Stengårds (KD) förslag, dels avslag från 
Maria Kesselring (S) och Markus Lindgren (MP). Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfull
mäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Kopia till
Västerås Strategiska fastigheter AB 

Västerås Stadshus AB

Utdraasbestvrkande
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§ 176 Dnr KS 2022/00523-3.3.2

Beslut - Medgivande till överlåtelse av fastigheten Rocklunda 6

Beslut
Ärendet återremitteras för att kompletteras enligt följande:

• Den tilltänkta köparen ges möjlighet att beskriva syftet med köpet och hur 
man har tänkt att gemensamt utveckla Rocklundaområdet med staden.

• Presentera underlag från de förhandlingar som varit med ägaren.

• Presentera de alternativ som arbetats med. Som vi ser det finns flera 
alternativ. Det kan handla om att staden vill köpa tillbaka området, ett 
förlängt avtal med precisering om hur området ska utvecklas eller en 
kombination av dessa båda. Dessa olika möjligheter behöver utvecklas i 
beslutsunderlaget.

• Presentera underlag med förutsättningar för återköp utifrån de avtal som 
finns.

• Komplettera med underlag där tolkningar av gällande avtal finns med.

• Komplettera med juridisk bedömning av möjligheterna att kunna säga nej 
till försäljningen.

Reservation
Vicki Skure Eriksson (C), Karin Westlund (C), Adam Pettersson (C), Ulf 
Jansson (C), Anna Lundberg (L), Anna Thunell (MP), Markus Lindgren 
(MP), Per-Inge Ahlbäck (S), Marita Öberg Molin (S), Ann-Louise Molin 
Östling (S), Army Bustos Teljebäck (S), Mikael Sandberg (S), Anna Grön 
(S), Carin Lidman (S), Staffan Jansson (S), Jonas Berglind (S), Jenny 
Setterholm (S), Maria Kesselring (S), Magnus Johansson (S), Jonas Cronert 
(S), Alexandra Olsson (S), Mathias Mardani (S), Madjid Ibrahim Ibrahim 
(S), Iréne Englund (S), Lars-Erik Nordin (V), Vicktoria Bagi (V), Anna 
Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V) och Shiar Mala Said (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Staffan Janssons (S) med fleras förslag.

Ärendebeskrivning
Rocklunda Fastigheter AB har inkommit med en skriftlig begäran daterad 
den 30 mars 2022, om att staden ska lämna sitt medgivande till att indirekt 
överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
närstående bolag. Fastighetsdelegationen beslutade den 4 april 2022 att 
hänskjuta ärendet om begäran om medgivande till kommunstyrelsen för 
hantering.

Rocklundaavtalet undertecknades den 1 december 2006 mellan Västerås stad 
och Rocklunda Fastigheter AB. Hyrestiden är 2006-05-08 till 2031-04-30. 
Uppsägning av kontraktet ska ske senast 9 månader före hyrestidens utgång i

Jnsterandes sii Utdragsbcstyrkande
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annat fall förlängs avtalet med 36 månader för varje gång. Hyresavtalet 
innehåller en option att vid avtalstidens utgång förvärva aktierna i det bolag 
som är hyresvärd och som äger den hyrda fastigheten. Vid utnyttjande av 
optionen ska hyresgästen betala en köpeskilling som motsvarar aktiernas 
marknadsvärde vid tillfället. Vid utnyttjandet av optionen ska marknads
värdet på aktierna beräknas dels med beaktande av de projektvärden som 
finns på hyresobjektet vid köpetillfället, dels med utgångspunkt att hyres- 
objektet vid köpetillfället kommer att generera hyresintäkter i paritet med de 
hyresintäkter som fastigheten historiskt genererat.

Årlig hyreskostnad för Staden 2022 är ca 94 Mkr. Enligt nuvarande hyres
avtal hyressätts nyinvesteringar under 10 Mkr med ett belopp motsvarande 
STIBOR + 5.25 % räknat på totalt investeringsbelopp. Nyinvesteringar över 
10 Mkr hyressätts utifrån separat förhandling. Det föreligger en tvist mellan 
Staden och Rocklunda Fastigheter AB avseende hyresvärdens åtagande 
enligt hyreskontraktet om uppfyllnad av krav för de arrangemang som 
anläggningen avses användas för, vilket förutsätts gälla av Staden men ej 
accepteras av hyresvärden.

I hyresavtalet anges att hyresvärden inte har rätt att utan hyresgästens 
skriftliga medgivande överlåta hela eller delar av den hyrda fastigheten. 
Ägarna av aktiebolaget som äger den hyrda fastigheten har inte rätt att utan 
hyresgästens skriftliga medgivande överlåta aktier i bolaget. Medgivande 
enligt ovan får av hyresgästen vägras endast om hyresgästen har befogad 
anledning att motsätta sig sådan överlåtelse.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021 att uppdra till fastighets- 
nämnden att i samråd med kommunstyrelsen presentera alternativa lösningar 
för Rocklundaområdet och det som Rocklundaavtalet (huvud-/grundavtalet) 
idag reglerar. Förhandling med Rocklundafastigheter pågår sedan våren 
2021. Rocklundaområdet är av stor strategisk betydelse för Västerås stad och 
dess kommunmedlemmar avseende den framtida utvecklingen av idrott och 
friluftsliv i staden. Det finns omständigheter som talar för att det vore bättre 
ur strategisk synpunkt att staden själv ägde fastigheten. Mot bakgrund av 
ovan anfört anser staden sammantaget att fastigheten inte ska överlåtas till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till Samhällsbyggnads- 
bolaget i Norden AB närstående bolag. Medgivande kan därför inte lämnas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Ägare till Rocklunda Fastigheter AB, org.nr 556060-5213, medges inte att 
indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnads
bolaget i Norden AB, org.nr 556981-7660, eller något till Samhälls
byggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.

Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Erik Johansson (SD), Elisabeth Unell (M) och 
Eleonore Lundkvist (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att 
kompletteras enligt följande:

Utdragsbestyrkande
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• Den tilltänkta köparen ges möjlighet att beskriva syftet med köpet och hur 
man har tänkt att gemensamt utveckla Rocklundaområdet med staden.

• Presentera underlag från de förhandlingar som varit med ägaren.

• Presentera de alternativ som arbetats med. Som vi ser det finns flera 
alternativ. Det kan handla om att staden vill köpa tillbaka området, ett 
förlängt avtal med precisering om hur området ska utvecklas eller en 
kombination av dessa båda. Dessa olika möjligheter behöver utvecklas i 
beslutsunderlaget.

• Presentera underlag med förutsättningar för återköp utifrån de avtal som 
finns.

• Komplettera med underlag där tolkningar av gällande avtal finns med.

• Komplettera med juridisk bedömning av möjligheterna att kunna säga nej 
till försäljningen.

Staffan Jansson (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S), 
Anna Lundberg (L), Markus Lindgren (MP), Anna Maria Romlid (V) och 
Jonas Cronert (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag avseende återremiss, dels att 
ärendet ska återremitteras från Amanda Grönlund (KD) med flera, dels att 
ärendet ska avgöras idag från Staffan Jansson (S) med flera. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag.

Votering begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning där ja står för 
bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej står för bifall till återremiss. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen voteringsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att voteringen utfallit med 36 röster för ja 
och 24 röster för nej och att kommunfullmäktige därmed i enlighet med 
regeln om minoritetsåterremiss beslutar att återremittera ärendet för 
komplettering.

Justerandes signatur Utdraesbeslvrkande
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Beslut - Uppföljning av Klimatprogram 2017-2020

Beslut
Rapporten ”Uppföljning av Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020” 
samt ”Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för klimatutsläpp år 2020” 
läggs till handlingarna.

Särskilt yttrande
Alexander Savander (-) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Jag ser inte att vi har ett behov av att minska 60% utsläpp per västeråsare 
som sannolikt kommer att leda in oss till en fattigare personlig välfärd när 
observationerna pekar på att vi går efter en mycket lugnare scenario än vad 
alarmisterna har påstått. Jag vill inte dra ner drastiskt på min välfärd, jag vill 
ha kvar min energianvändning/förbrukning som är efter mina behov etc. Jag 
vill inte korta ner det och reducera ner min livsstil med 60% när temperatur
trenden visar på ett mycket lugnare scenario än vad man har alarmerat om."

Ärendebeskrivning
Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020 antogs av kommunfull
mäktige i juni 2017.1 samband med antagandet beslutades även att program
met årligen skulle avrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfull
mäktige. Detta har gjorts vid två tidigare tillfällen och nu är det dags för den 
sista uppföljningen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten ”Uppföljning av Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020” 
samt ”Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för klimatutsläpp år 2020” 
läggs till handlingarna.

Yrkanden
Carin Lidman (S), Anna Thunell (MP), Karin Westlund (C), Marcus 
Jacobson (M), Jonas Cronert (S) och Alexander Savander (-) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

§ 177 Dnr KS 2022/00169-1.3.5
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§178 Dnr KS 2020/01463-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:9, Granskning av upphandlings- 
processen i förhållande till LOU

Beslut
1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 
antas, med revideringar i enlighet med Elisabeth Unells (M) och Anna 
Lundbergs (L) förslag, och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
EY har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av stadens 
upphandlingsprocess i förhållande till lagen om offentlig upphandling 
(LOU).

Granskningens syfte har varit att bedöma om staden har en ändamålsenlig 
intern kontroll avseende stadens upphandling och styrdokument. Gransk
ningen har gjorts med avseende på hela stadens verksamhet och därför har 
rapporten remitterats till stadens nämnder för yttrande. Samtliga nämnder har 
också inkommit med yttranden.

Bedömningen i rapporten är att staden inte säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll av upphandlingsprocessen vid tidpunkten för granskningen. Slut
satsen grundar sig på att det saknas en strategisk styrning och uppföljning av 
upphandlings- och inköpsverksamheten i enlighet med upphandlingspolicyns 
intentioner.

Genomförda stickprov visar att upphandlingslagstiftningen och stadens 
styrdokument följs i allt väsentligt i de fall upphandlingsenheten ansvarat för 
upphandlingen, men att det förekommer flera fall där inköp gjorts utan avtal. 
Revisorerna noterar dock att flera väsentliga åtgärder har vidtagits, och att 
ytterligare åtgärder planeras, för att stärka den interna kontrollen avseende 
upphandling och inköp.

Stadsledningskontoret noterar revisionens slutsatser och rekommendationer. 
Det är angeläget att inköps och upphandlingsarbetet fortsätter utvecklas på 
ett betryggande sätt. Ett flertal åtgärder som lyfts fram som önskvärda har 
redan genomförts och ytterligare åtgärder kommer att genomföras i linje med 
rekommendationerna.

I nämndernas yttranden så vittnar merparten av nämnderna att det är ange
läget med strategisk styrning av upphandlingsprocessen och att upphandling 
har stor betydelse för verksamheternas utveckling och kvalitet.

Det framkommer också att det inom många nämnder pågår aktiva åtgärder i 
syfte att förbättra upphandlingsprocessen och uppföljningen kring inköp.

Juslerand^B-lifpnat Utdrassbostvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-12

30 (68)

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 antas 
och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Elisabeth Unell (M) och Anna Maria Romlid (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, kommun
styrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Samtliga nämnder
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§ 179 Dnr KS 2021/00303-6.1.1

Beslut - Återrapport av uppdrag - Se Över otrygga skolskjuts
platser samt att lämna kostnadsförslag och rapport om vilka 
platser som är mest prioriterade

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivmng
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Gabriella Howlden (V) har lämnat en motion, daterad 2019-04- 
04, till kommunfullmäktige med rubriken ”Dags att göra något åt de farliga 
skolskjutsplatserna”. Enligt motionen har kommunfullmäktige i Västerås 
beslutat att sätta skolan först. Många av Västerås barn och ungdomar som 
bor utanför Västerås tätort åker skolskjuts till skolan. Skolskjutsplatserna/ 
skyltarna där barnen väntar på sin skolbuss kan finnas ute på de större 
vägarna och används av barnen ungefär samma tid då många åker bil till sina 
arbeten.

Efter hantering av grundskolenämnden och kommunstyrelsen återrapporter- 
ades motionen till Kommunfullmäktige 2021-02-04 som biföll attsats 3 och 
5 i motionen, vilket medförde följande uppdragsformulering:

- Att berörda nämnder utreder möjliga lösningar på problemet kring otrygga 
och säkra skolskjutsplatser och återkommer med ett förslag på åtgärder, 
exempelvis vilka skolskjutsplatser som behöver kompletteras med ljus
signaler eller fluorescerande reflexskyltar.

- Att berörda nämnder återkommer med ett kostnadsförslag och rapport med 
en lista kring vilka platser som är mest prioriterade utifrån motionens 
förslag.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2021 arbetat med uppdragen 
och återrapporterade ärendet till grundskolenämnden 2022-02-25, som då 
beslutade att godkänna återrapporten och lämna över den till kommun
styrelsen för vidare hantering i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Alexandra Olsson (S), Samuel Stengård (KD), Vicki Skure Eriksson (C) och 
Hawar Asaiesh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Utdraasbcstvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, kommun
styrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
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§ 180 Dnr KS 2021/01634-2.4.3

Beslut - Återrapportering av uppdrag om att arrangera 
introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

2. Föreslagna åtgärder och rutiner implementeras i stadens förvaltningar.

Ärendebeskrivning
Detta ärende har sitt ursprung i två olika uppdrag. Båda uppdragen har 
bäring på Västerås stad som arbetsgivare och hur staden kan ta arbetsgivar
ansvar för våldsutsatta, samt hur staden kan bidra till att öka medarbetarnas 
kunskap om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Det första uppdraget har sitt ursprung i en bifallen motion om utbildnings
satsning mot mäns våld mot kvinnor, inlämnad av Anna-Maria Romlid (V), 
Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria Bagi (V) och Shiar Mala 
Said (V).

I motionen lyfter motionärerna fram samhällsproblemet mäns våld mot 
kvinnor. I syfte att öka Västerås stads medarbetares kunskaper i ämnet 
föreslår Vänsterpartiet att Västerås stad arrangerar så att samtliga anställda 
kan ta del av en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och 
Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt 
om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer. NCK har tagit fram en webbkurs om mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer ger grundläggande kunskap. Medarbetare 
föreslås i kunskapshöjande syfte ta del av webbkursen på en arbetsplatsträff.

Länsstyrelsen i Västmanland är en annan aktör som erbjuder kompetens
utveckling. Länsstyrelsen kan erbjuda utbildningar och sprida metoder och 
kunslcapsmaterial till bland annat kommuner.

Varje förvaltning behöver bedöma vilken kompetenshöjande insats som bäst 
passar just den förvaltningen. Förutom webbkursen och kontakten till 
länsstyrelsen som föreslås ovan kan andra kunskapshöjande insatser 
användas.

Det andra uppdraget har sitt ursprung i ett bifallet nämndinitiativ om att ta 
arbetsgivaransvar för våldsutsatta, inlämnat av Anna Maria Romlid (V) och 
Hawar Asaiesh (V).

I nämndinitiativet lyfts bland annat att chefer kan vara ett viktigt stöd för 
våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågan om våld i nära relation till 
sina medarbetare. Initiativtagarna föreslår därför att Västerås stad ska ta
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arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågor om 
våld i nära relation till anställda.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett stödmaterial för att 
hjälpa chefer att stötta utsatta medarbetare. Materialet innehåller kunskap om 
våld i nära relationer, stöd för att hålla samtal och råd om hur chefen kan 
agera. Stadsledningskontoret föreslår att stadens chefer använder sig av 
SKR:s framtagna material och rutinmässigt ställer frågor om våld i nära 
relationer till anställda i samband med medarbetarsamtal eller liknande 
samtal.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas

2. Föreslagna åtgärder och rutiner implementeras i stadens förvaltningar.

Yrkanden
Ann-Louise Molin Östling (S), Jonas Cronert (S), Birgitta Åkerberg (L), 
Hawar Asaiesh (V), Amanda Grönlund (KD), Marcus Jacobson (M) och 
Adam Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, kommun
styrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Justcrandes siei Utdraasbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-12

35 (68)

§181 Dnr KS 2021/00020-1.4.1

Beslut - Återrapport av uppdrag - Årsplan 2021 - Se över och 
samordna försäkringsportföljen gällande olycksfallsförsäkringar 
till barn och unga

Beslut
1. Att från och med den 1 januari 2023 försäkra barn och unga på heltid 
istället för enbart under verksamhetstid, enligt följande kriterier:

• Samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem), för- 
skoleklass och elever i grundskola, gymnasieskola och särskola som är 
folkbokförda i Västerås kommun eller i annan kommun och som deltar i 
verksamheter som Västerås stad är ansvarig för oavsett om verksamheten 
drivs i kommunal regi eller av fristående aktör.

• Samtliga bam och elever som är folkbokförda i Västerås kommun men som 
går i annan kommuns förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), för- 
skoleklass, grundskola, gymnasieskola eller särskola, oavsett om verksam
heten bedrivs i kommunal regi eller av fristående aktör.

• Övriga delar av olycksfallsförsäkringen kvarstår som idag.

2. Att premiekostnaden avseende bam och unga fördelas utifrån en 
procentuell fördelningsmodell mellan förskolenämnden, grundskole- 
nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt Skultuna kommundels- 
nämnd.

3. Beslutet att utöka försäkringsportföljen enligt ovan gäller under förut
sättning att medel för det avsätts i årsplan 2023 till berörda nämnder. 
Kostnaden beräknas öka från nuvarande ca 860 tkr per år till ca 1,9 mkr 
beräknad utifrån 2022 års premienivå samt antal individer som skulle 
omfattas av försäkringen.

Särskilt yttrande
Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD), 
Joakim Widell (KD), Elisabeth Wäneskog (KD), Emil Thessén (-) och Jens- 
Ove Johansson (-) inkommer med ett särskilt yttrande:

"KD värnar familjen och ser den som en stark och självklar institution i 
samhället, inte minst för bam och unga. Men när vuxna inte sköter sin roll 
som vårdnadshavare fullt ut riskerar oskyldiga barn att bli drabbade. Därför 
ser vi positivt på att samhällets skyddsnät breddas i form av olycksfalls
försäkringar för samtliga bam och unga. Vi önskar givetvis att detta inte 
skulle behövas utan att samtliga föräldrar tog sitt ansvar. Vi måste dock 
förhålla oss till verkligheten och se till det bästa för bam unga i kommunen."

Justerandes sien;Ot Utdra srsbestvrkande
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Reservation

Anna Lundberg (L), Erik Ödmansson (L), Bengt-Åke Nilsson (L), Henrik 
Östman (L), Jacob Axelson (L), Birgitta Åkerberg (L) och Anna Östholm
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Lundbergs (L) förslag.

Marcus Jacobson (M), Elisabeth Unell (M), Irene Hagström (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Stefan Lindh (M), Marie Brandstedt
(M) , Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Claes Kugelberg 
(M), Tomas Salzmann (M), Jörgen Andersson (M) och Johan Henriksson 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marcus Jacobsons (M) förslag.

Arendebeskrivning
I årsplan 2021 - med utblick 2024 gavs ett uppdrag till stadsledningskontoret 
att se över och samordna försäkringsportföljen gällande olycksfalls
försäkringar till barn och unga. Avsikten med uppdraget var att ta fram en 
jämförelse mellan att ha barn och unga försäkrade under verksamhetstid 
respektive under heltid. I ett första skede, hösten 2021, togs en jämförelse 
fram och nu har denna utökats genom jämförelser med andra likvärdiga 
kommuner, hur stor andel barn och unga som har privat försäkring samt 
ekonomiska aspekter. Utifrån resultaten i de vidare undersökningarna som 
genomförts har ett förslag till beslut arbetats fram.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Att från och med den 1 j anuari 2023 försäkra barn och unga på heltid 
istället för enbart under verksamhetstid, enligt följande kriterier:

• Samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem), för- 
skoleklass och elever i grundskola, gymnasieskola och särskola som är 
folkbokförda i Västerås kommun eller i annan kommun och som deltar i 
verksamheter som Västerås stad är ansvarig för oavsett om verksamheten 
drivs i kommunal regi eller av fristående aktör.

• Samtliga barn och elever som är folkbokförda i Västerås kommun men som 
går i annan kommuns förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), för- 
skoleklass, grundskola, gymnasieskola eller särskola, oavsett om verksam
heten bedrivs i kommunal regi eller av fristående aktör.

• Övriga delar av olycksfallsförsäkringen kvarstår som idag.

2. Att premiekostnaden avseende barn och unga fördelas utifrån en 
procentuell fördelningstnodell mellan förskolenämnden, grundskole- 
nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden samt 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

3. Beslutet att utöka försäkringsportföljen enligt ovan gäller under förut
sättning att medel för det avsätts i årsplan 2023 till berörda nämnder. 
Kostnaden beräknas öka från nuvarande ca 860 tkr per år till ca 1,9 mkr 
beräknad utifrån 2022 års premienivå samt antal individer som skulle 
omfattas av försäkringen.

Uldraesbestvrkande
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Yrkanden
Alexandra Olsson (S), Vicki Skure Eriksson (C), Emil Thessén (-), Anna 
Maria Romlid (V), Maria Kesselring (S), Amanda Grönlund (KD), Markus 
Lindgren (MP) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Anna Lundberg (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Marcus Jacobson (M) yrkar att beslutet formuleras:

- Att från och med den 1 januari 2023 försäkra barn och unga på heltid vars 
föräldrar uppbär försörjningsstöd.

- Att förslaget gäller under förutsättning att medel avsätts i årsplan 2023.

- Att övriga delar av olycksfallsförsäkringen kvarstår som idag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, bifall till kommun
styrelsens förslag från Alexandra Olsson (S) med flera, avslag till kommun
styrelsens förslag från Anna Lundberg (L) och ett ändringsyrkande från 
Marcus Jacobson (M).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de tre förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandcs signatur
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§ 182 Dnr KS 2021/00004-1.4.1

Beslut - Återrapport av uppdrag - Årsplan 2021 - Säkerställa och 
redovisa hur målen i den nationella och regionala livsmedels- 
strategin tas om hand samt hur Västerås ska bidra ytterligare till 
måluppfyllelsen

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

2. Berörda nämnder och verksamheter får i uppdrag att arbeta vidare med de 
förbättringsförslag som utpekas i rapporten.

Reservation
Anna Lundberg (L), Erik Ödmansson (L), Bengt-Åke Nilsson (L), Henrik 
Östman (L), Jacob Axelson (L), Birgitta Åkerberg (L) och Anna Östholm 
(L) reserverar sig mot beslutet avseende beslutssats 2 till förmån för Anna 
Lundbergs (L) förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020 att ge i uppdrag åt 
kommunstyrelsen att säkerställa och redovisa hur målen i den nationella och 
regionala livsmedelsstrategin tas om hand i Västerås stads nämnder och 
bolag samt hur Västerås ska bidra ytterligare till måluppfyllelsen.

Stadsledningskontoret har utifrån detta genom workshops samt intervjuer av 
nyckelpersoner tagit fram en rapport om hur Västerås stad lever upp till mål 
och aktiviteter i den nationella samt regionala livsmedelsstrategin.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

2. Berörda nämnder och verksamheter får i uppdrag att arbeta vidare med de 
förbättringsförslag som utpekas i rapporten.

Yrkanden
Tomas Karlsson (S), Jonas Cronert (S), Vicki Skure Eriksson (C), Elisabeth 
Unell (M), Markus Lindgren (MP), Lars-Erik Nordin (V) och Samuel 
Stengård (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende 
beslutssats 1 och avslag till kommunstyrelsens förslag avseende beslutssats
2.

Justcrandes sien^ttTr
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Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut 
avseende beslutssats 1, kommunstyrelsens förslag, och att kommunfull
mäktige beslutar i enlighet med detta.

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
beslutssats 2, dels bifall från Tomas Karlsson (S) med flera, dels avslag från 
Anna Lundberg (L). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende 
beslutssats 2.

Juslerandes si

/u
Utdraesbestyrkande



västerAs stad 
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-12

40 (68)

§ 183 Dnr KS 2020/01727-3.12.4

Beslut - Svar på motion från (M) om ny parkeringsnorm och 
revidering av riktlinjer för parkering

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Elisabeth Unell (M), Irene Hagström (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Stefan Lindh (M), Marie Brandstedt 
(M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Claes Kugelberg 
(M), Tomas Salzmann (M), Jörgen Andersson (M), Johan Henriksson (M), 
Samuel Stengård (KD), Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Onar (KD), Emil 
Thessén (-), Jens-Ove Johansson (-) och Alexander Savander (-) reserverar 
sig mot beslutet till formån för Eleonore Lundkvists (M) och Amanda 
Grönlunds (KD) förslag.

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Jan Johansson 
(SD), Janeth Persson (SD) och Tobias Utterstedt (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Eleonore Lundkvist (M) har 2020-11-05 lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Motion om ny parkerings
norm och revidering av riktlinje för parkeringar”.

Motionärerna lyfter bland annat att Västerås stad har antagit en parkerings
norm under föregående mandatperiod och att höjd parkeringsnorm finns med 
i majoritetens 140-punktsprogram men hittills har ingen förändring skett. Det 
innebär att all byggnation som startar även fortsättningsvis kommer innefatta 
för få parkeringsplatser. Hela riktlinjen för parkeringar behöver ses över men 
i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm skyndsamt 
ändras. Riktlinjen måste tydligt visa att alla transportmedel har sin plats i 
staden, vare sig det gäller gångtrafikanter, kollektivtrafik, cyklar eller 
bilister. För många är bilen en möjlighet till frihet och oberoende och den 
enda förutsättningen för en fungerande vardag. Västerås måste ta höjd för att 
det finns stor efterfrågan att flytta hit. När befolkningen ökar så kommer 
behovet av parkeringar att öka. Ett livskraftigt city är viktigt för att Västerås 
ska utvecklas. Parkeringsriktlinjerna ska fortsatt stödja en stark cityhandel 
genom att bidra till en attraktiv stad som är lätt att ta sig till.

Motionärerna lyfter vidare att i Västerås stads parkeringsriktlinjer saknas ett 
avsnitt om elbilar. Staden bör se till att offentliga laddstationer kommer till 
stånd för att inte försvåra introduktionen av elfordon. Strategin bör vara att 
ordna laddningsmöjligheter i parkeringshusen, då dessa är mycket enklare att 
iordningsställa än på allmän platsmark. Västerås behöver fler cykelvägar och
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cykelparkeringar, såväl i centrum som vid de länkar som binder samman 
stadsdelarna. Bra cykelparkeringar på rätt plats är viktigt för att underlätta 
för cyklister och för att upprätthålla en god framkomlighet. I parkerings- 
riktlinjerna talas om så kallade ”mobility management-åtgärder”. Det är bra 
om byggherrar eller verksamheter genomför sådana åtgärder, men 
kommunen ska inte tvinga aktörer att vidta åtgärderna.

Mobility managment-åtgärder och bilpooler under fem års tid ska inte ge 
fastighetsägare och byggherrar möjlighet att minska parkeringstalen, då det 
riskerar att skapa problem från år sex och framåt.

Moderaterna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige 
beslutar:

- Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där exempelvis 
reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobility managment- 
åtgärder” utgår.

- Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att bilismen ökar 
i takt med att Västerås växer och att detta måste avspeglas i stads
planeringen.

- Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar som 
försvårar för city utgår.

Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, 
miljö- och konsumentnämnden samt Västerås Parkerings AB.

Tekniska nämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden har inkommit 
med yttrande till kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden 
meddelade har meddelat att nämnden avstår från att yttra sig och Västerås 
Parkerings AB har inte svarat på remissen.

Utifrån ett nämndinitiativ angående höjning av parkeringsnormen, daterat 
2021-09-08, som lämnats in av Jonas Cronert (S), Jesper Brandberg (L), 
Monica Stolpe-Nordin (C) och Anna Thunell (MP) beslutade kommunfull
mäktige 2021-11-11 (§ 447) att:

1. Parkeringsnormen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig lägen
het exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per 
genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten, ICoppar- 
lunden och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden 
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med 
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till 
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunfullmäktige senast 31 mars 2022.

Sammanfattningsvis konstaterar stadsledningskontoret att berörda förvalt
ningar redan arbetar med frågorna, dels utifrån kommunfullmäktiges
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uppdrag, dels genom redan pågående arbete hos tekniska nämnden med 
utvärdering av program för parkering i Västerås 2015-2026 och riktlinjer för 
parkering i Västerås. Mot bakgrund av att detta arbete kommer att av
rapporteras under första halvan av 2022 bedömer stadsledningskontoret att 
inga nya uppdrag bör ges förrän pågående uppdrag är återrapporterade. I och 
med det föreslås motionen avslås i sin helhet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M), Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), 
Stefan Lindh (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

Jonas Cronert (S), Lars-Erik Nordin (V), Anna Thunell (MP), Anna Grön 
(S), Markus Lindgren (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och Henrik Östman 
(L) yrkar avslag till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en Eleonore Lundkvist (M) med flera, dels avslag till motionen från Jonas 
Cronert (S) med flera.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kopia till
Tekniska nämnden 

Fastighetsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden
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§ 184 Dnr KS 2021/01531-2.7.3

Beslut - Svar på motion från (M) om företagares utsatthet för 
brott

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Elisabeth Unell (M), Irene Hagström (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Stefan Lindh (M), Marie Brandstedt 
(M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Claes Kugelberg 
(M), Tomas Salzmann (M), Jörgen Andersson (M), Johan Henriksson (M), 
Samuel Stengård (KX>), Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Onar (KD), Emil 
Thessén (-), Jens-Ove Johansson (-) och Alexander Savander (-) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Stefan Lindh (M), Irene Hagströms (M) och 
Amanda Grönlunds (KD) förslag.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med mbriken Undersök 
företagare i Västerås utsattheten för brott föreslagit:

Att Västerås stad kartlägger utsattheten för brott samt otrygghet bland 
företagare i kommunen.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2021 § 347 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Stefan Lindh (M), Enes Bilalovic (M), Amanda Grönlund (KD) och Irene 
Hagström (M) yrkar bifall till motionen.

Staffan Jansson (S) yrkar att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en Stefan Lindh (M) med flera, dels att motionen inte föranleder någon ytter
ligare åtgärd från Staffan Jansson (S).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen inte för
anleder någon ytterligare åtgärd.
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§185 Dnr KS 2021/01640-3.3.2

Beslut - Svar på motion från (KD) om att sälja Fredriksbergs- 
badet till bostadsbolaget Mimer

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Samuel Stengård (KD), Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Onar (KD), Emil 
Thessén (-) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Samuel Stengårds (KD) förslag enligt följande:

"Fredrilcsbergsbadet har blivit en politisk följetång under flera år. Följe
tången präglas av oklara underlag, bristande ekonomiska analyser och 
juridisk tveksamhet i driftsättning av badet. Att det i hela ärendet från första 
början inte finns en hållbar och tydlig ekonomiska bedömning som beskriver 
de stora förluster med badet är bekymmersamt.

För stadens del är det grundläggande att politiken förvaltar invånarnas 
gemensamt inbetalade skatter på ett ansvarsfullt sätt. Att bygga ett nytt 
utebad på Fredriksberg, bara drygt 2 km från det nya inomhus- och utebad på 
Lögarängen, det måste ses som en ekonomisk och verksamhetsmässig total 
felprioritering av ekonomiska resurser. Detta Fredriksbergbad kommer i 
bästa fall kan ha öppet 10 veckor per år, då med en daglig drift av bad 
verksamheten till en kostnad av cirka 15000:- per dag och till det, en okänd 
summa för den tekniska driften.

Om enbart delar av de ekonomiska medel som denna badbyggnation i sin 
helhet har kostat Västeråsarna hade lagts på ungdomsgårdverksamhet på 
Råby hade de kunnat utveckla gårdens verksamhet med bad på Lögarängen, 
under alla årets månader, och till det, mycket annan bra förebyggande 
verksamhet inom gårdens verksamhet.

Vart att nämna är även om den vattenleken som det fanns planer på innan 
badets byggnation trängde bort allt annat sammanhängande områdes- 
utveckling. Den vattenleken hade varit något som hade kunnat knyta 
samman Mimers övriga områdes verksamhet med en tillgänglighet för alla, 
oavsett ålder, nu blev det ett bad med åldersgräns och mycket begränsade 
öppettider på årsbasis istället.

För att utifrån nu givna situation hantera den felprioriteringen som den S- 
ledda majoriteten med L, C och MP gjort så ser vi att det bästa som kan 
göras är att staden säljer badet till Mimer, något som ryms inom Mimers 
ägardirektiv där badet med all tydlighet är en områdesnära verksamhet 
byggd på mark som Mimer äger. Till det ser vi på badets historiska 
nyttjande, det har uteslutande skett från Mimers hyresgäster och att något 
annat nu skulle ske in i framtiden är inte troligt. Vi kan inte blunda för 
majoritetens felprioriteringar och dess konsekvenser som nu innebär att
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Västerås skattekollektiv ska betala för Mimers områdesbad. Majoritetens 
vallöften ser vi urholkar framtida förebyggande satsningar i hela Västerås Vi 
anser det orimligt. Därför reserverar vi oss mot beslutet att majoriteten inte 
vill sälj badet till Mimer utan vill att skattemedel ska driva Mimers 
områdesbad."

Marcus Jacobson (M), Elisabeth Unell (M), Irene Hagström (M), Enes 
Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Stefan Lindh (M), Marie Brandstedt 
(M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Claes Kugelberg 
(M), Tomas Salzmann (M), Jörgen Andersson (M) och Johan Henriksson 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unell (M) och 
Marcus Jacobsons (M) förslag.

Alexander Savander (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD) och Ibrahim Onar (KD) har i en motion med rubriken 
Motion från (KD) om att sälja Fredriksbergsbadet till bostadsbolaget Mimer 
föreslagit att skyndsamt avyttra Fredriksbergsbadet till det kommunägda 
bostadsbolaget Mimer.

Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och fastighetsnämnden.

Fastighetsnämnden och Bostads AB Mimer har inkommit med i huvudsak 
följande synpunkter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag av fastighetsnämnden 
den 25 augusti 2020 samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande den 6 
juni 2020 att återbygga och renovera Fredriksbergsbadet. Fastighetsnämnden 
har inga synpunkter gällande frågan om badanläggningen ska ägas av 
Västerås stad eller Mimer.

Mimer delar inte uppfattningen att Fredriksbergsbadet endast riktar sig till 
Mimers hyresgäster utan påpekar att badet är öppet för alla västeråsare att 
nyttja.

Mimers ägardirektiv säger att Mimer ska koncentrera sig på bostads
fastigheter. Enda möjliga undantagen är stadsdelscentrum, till exempel 
Skiljebo och Viksäng. Mimers ledning anser att det inte ligger i företagets 
intresse att köpa och driva allmänna bad och att det inte är förenligt med 
ägardirektiven.

Mot bakgrund av framförallt Mimers ägardirektiv föreslås därför att 
motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Justerandes siana Utdraasbestyrkande
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Yrkanden
Samuel Stengård (KD), Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) yrkar 
bifall till motionen.

Per-Inge Ahlbäck (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Maria Romlid (V), 
Bengt-Åke Nilsson (L) och Army Bustos Teljebäck (S) yrkar avslag till 
motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen Samuel Stengård (KD) med flera, dels avslag till motionen från 
Per-Inge Ahlbäck (S) med flera.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kopia till
F astighetsnämnden 

Bostads AB Mimer

Utdraasbestvrkande
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§186 Dnr KS 2021/01147-4.4.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten föreslagit:

1. Att ta fram en långsiktig plan för Mälarens vatten för att begränsa 
kommande utsläpp och spridning av PFAS.

2. Att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska 
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.

3. Att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida 
(reserv)vattentäkter.

Kommunfullmäktige har 17 juni 2021, § 311, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, miljö- och 
konsumentnämnden, byggnadsnämnden samt Mälarenergi.

Svar har inkommit från samtliga remissinstanser. De inkomna svaren anger i 
huvudsak att det är mycket viktiga och relevanta frågor. Det framgår av 
svaren att de frågor som väcks i motionens första och tredje att-sats befinner 
sig i en utredningsfas inom ramen för handlingsplanen för yt- och grund
vatten. Motionens andra att-sats ligger som en aktiv åtgärd inom ramen för 
arbetet med ovan nämnda handlingsplan.

Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att motionens att-satser inte 
föranleder någon ytterligare åtgärd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Justcrandes signat Utdragsbeslvrkande
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§187 Dnr KS 2018/02569-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (M) om bättre kontroll över Västerås 
stads upphandlingar

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om bättre kontroll över Västerås stads upphandlingar 
föreslagit att det ska införas, för såväl kommunala nämnder som bolag, att ett 
överskridande av ursprunglig upphandlingssumma med mer än 10 % vid 
ramavtal eller enskilda projekt som överstiger 50 miljoner kronor 
automatiskt ska skickas tillbaka till aktuell nämnd eller bolagsstyrelse för 
nytt beslut.

Kommunfullmäktige har den 29 november 2018 § 328 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 november 2021 § 465 har en reviderad version av motionen lämnats 
in och remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det 
som föreslås gällande styrningen inom koncernen redan planeras att införas 
genom en investeringspolicy som förbereds för beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Justerandes sienali Utdrassbestvrkande
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§188 Dnr KS 2021/01129-3.3.6

Beslut - Svar på motion från (KD) om utveckling av Västerås 
skärgård

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) har inkommit med en motion 
om utveckling av Västerås skärgård. I motionen framgår att trots att Västerås 
är en mälarstad har mycket fokus legat på torra land. Västerås tidigare styr
dokument ”Visionen for friluftsliv och turism i Västerås skärgård” är 
inaktuellt. Dokumentet antogs av fullmäktige 2008-05-26 och hade en 
genomförandetid på sex år.

Motionärerna föreslår:

- Att ett nytt program för utveckling av Västerås skärgård tas fram.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande senast 
den 31 oktober 2021.

Beslut i byggnadsnämnden togs 2021-10-20, i tekniska nämnden 2021-10-21 
och i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 2022-02-22 där de ställer 
sig bakom motionärernas förslag på att ett nytt program för utveckling av 
Västerås skärgård tas fram.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls.

2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande far i uppdrag att tillsammans 
med tekniska nämnden och byggnadsnämnden ta fram ett utvecklings
program för Västerås skärgård.

Justcrandes sign: Utdragsbestvrkande
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§ 189 Dnr KS 2021/00525-3.12.5

Beslut - Svar på motion från (-) om hantering av fordonsbränder 
och vattenflöden från stadens parkeringshus

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av 
parkeringshus kombinerat med teknikutvecklingen innebär att nya risker och 
utmaningar har uppstått. Parkeringshusen runt om i staden innebär en 
koncentrerad mängd fordon på relativt liten yta. En följd av detta är att en 
analys av brandskydd, släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter
- exempelvis släclcvatten - är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt brand
farliga jämfört med många andra byggnader på grund av de fordon som finns 
där. Brandrisken och släckningsprocesser i parkeringshus, men även vatten
flöden från stadens parkeringshus, anser motionären är ett område där 
kommunen bör säkerställa en god kunskapsnivå.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella 
risker med koncentrering av moderna fordon i parkeringshus.

- Att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från 
stadens parkeringshus.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Räddningstjänsten Mälar
dalen, miljö- och konsumentnämnden, tekniska nämnden och Västerås 
Parkerings AB.

Remissinstanserna informerar om att staden har god kunskap om och följer 
de regler och krav som styr brandskydd via plan- och bygglagen, plan- och 
byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR). Västerås stad har även 
som ambition att ha ett högre egendoms- och personskydd än de krav som 
gäller.

Remissinstanserna har kunskap om att stora mängder släckvatten är ett 
miljöproblem. De informerar om att frågan gällande hantering av släckvatten 
är en större fråga som inte bara berör parkeringshus utan även ytor med 
parkering av motorfordon. Stadsledningskontoret föreslår därför att frågan 
utreds under ledning av tekniska nämnden i samråd med byggnadsnämnden, 
Mälarenergi, Räddningstjänsten Mälardalen och miljö- och konsument
nämnden. En översyn bör ske av stadens ambitioner gällande brand i motor
fordon, åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var laddstationer placeras i syfte 
att ge en mer miljövänlig hantering av vattenflöden och släckvatten.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Utdraasbestvrlcande
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1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Att-sats två i motionen bifalls.

Utdraasbes tvrkande
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§190 Dnr KS 2021/02142-8.1.5

Beslut - Svar på motion från (V) om handlingsplan för 
suicidprevention

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Viktoria Bagi (V), Shiar Mala 
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) 
om handlingsplan för suicidprevention föreslagit att berörda nämnder får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.

Kommunfullmäktige har den 11 november 2021, § 464 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
individ- och familjenämnden, äldrenämnden, nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbets
marknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med remissvar.

Nämnderna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande skriver i sitt yttrande att utifrån 
det främjande och förebyggande perspektivet som nämnden ansvarar för 
finns det inget behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention.

Individ och familjenämnden ser det som önskvärt att alla stadens

verksamheter skulle omfattas av en handlingsplan för suicidprevention och 
inte bara de ”mjuka” verksamheterna.

Äldrenämnden ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan 
för suicidprevention bör tas fram. För att få bättre genomslag av handlings
planen bör den tas fram stadsgemensamt och inte av nämnderna separat.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ställer sig bakom motionen 
och bedömer att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. För att 
få bättre genomslag av handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt 
och inte av nämnderna separat.

Grundskolenämnden menar att det hälsofrämjande- och förebyggande 
arbetet sker utifrån elevhälsans uppdrag. I de lokala elevhälsoplanerna 
beskrivs hur suicidfrågor hanteras lokalt. Grundskolenämnden anser det 
därför inte aktuellt att ta fram en handlingsplan för suicidprevention utifrån 
de resurser, aktiviteter, planer och de kompetenser som finns tillgängliga för 
skolorna.

Utbildnings och arbetsmarknadsnämndens ställningstaganden utgår från 
gymnasieverksamhetens, Arenans, vuxenutbildningsverksamhetens samt
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arbetsmarknadsenhetens perspektiv. Nämnden anser att det i dagsläget inte 
finns något behov av en specifik handlingsplan for suicidprevention.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det 
visserligen pågår insatser i stadens verksamheter i syfte att främja hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa, men att det saknas ett strukturerat och kontinuer
ligt stadsgemensamt arbete för suicidprevention i Västerås stad. Det suicid- 
preventiva arbetet angår alla verksamheter inom staden och bör inkludera 
även verksamheter som ansvarar för infrastruktur, bostadsbyggande och 
övergripande samhällsstruktur. Det bör finnas interna arbetsformer och 
strukturer för att öka handlingsberedskapen att förebygga suicid och suicid- 
handlingar. Det är också viktigt att öka förståelsen och medvetenheten om 
suicidprevention och psykisk hälsa.

Västerås stads program för social hållbarhet och dess handlingsplan har ett 
prioriterat målområde för stärkt hälsa och motverka alla former av hälsohot. 
Handlingsplanen lyfter ökat psykisk hälsa som ett långsiktigt prioriterat 
insatsområde föra att skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare. Den 
länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention som region Väst
manland tar fram under 2022 kan användas som stöd för att utforma en 
stadsgemensam riktlinje för det suicidpreventiva arbetet.

Stadsledningskontoret föreslår att:

1. Motionen bifalls.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje 
för det suicidpreventiva arbetet.

Justcrandes sienatur r ! Jl
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§191 Dnr KS 2021/01811-8.2.4

Beslut - Svar på motion från (M) om att förhindra att barn blir 
vräkta

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Anna Nordin (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta föreslagit att kommun
fullmäktige uppdrar till Mimer att återinföra ett inkomstkrav för att hyra sina 
lägenheter.

Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 § 405 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och Individ- och familje- 
nämnden.

Bostads AB Mimer och Individ- och familjenämnden har inkommit med 
remissvar.

Mimer har i huvudsak följande synpunkter:

Många har svårt att få en bostad idag trots att de behöver det. För många är 
det en stor utmaning att etablera sig på bostadsmarknaden eller anpassa sitt 
boende efter livssituation och inkomst. Att fa en bostad med ett förstahands- 
kontrakt kräver många gånger att man stått länge i kö, framförallt om man 
endast kan efterfråga en billig lägenhet. Då krävs flera års väntetid.

Mimer skapar förutsättningar för fler att efterfråga ett tryggt förstahands- 
kontrakt istället för att vara hänvisade till den svarta, många gånger dyra, och 
otrygga andrahandsmarknaden. Mimer avser att en ansvarsfull uthyrning 
innebär transparenta och rimliga krav på blivande hyresgäster, vilket är än 
viktig del i arbetet för en bostadsmarknad som är tillgänglig för de flesta. Att 
Mimer som fastighetsägare sedan 2015 inte har inkomstkrav är ett led i det.

Mimer bedömer att det är väldigt få som inte själva klarar av att ta ansvar för 
vilken boendekostnad hushållet klarar av.

Individ och familjeförvaltningen har ett nära samarbete med Mimer. De 
arbetar tätt för att undvika att hyresgäster och i synnerhet barnfamiljer blir 
avhysta. Individ- och familj enämnden anger i sitt yttrande att av de barn
familjer som vräkts under 2021 har fyra barnfamiljer av 23 haft kontrakt via 
Mimer. Individ- och familj enämnden anger vidare att de anser att det främst 
är andra insatser som behövs för att minska antalet vräkningar. Kopplingen 
mellan att införa ett inkomstkrav i Mimer och antalet vräkningar av barn
familjer är svag. Insatser som syftar till att fördjupa samarbetet med de

Justerandes sienati Utdraesbeslvrkande
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lokala hyresvärdarna för att minska vräkningar borde ge större effekt enligt 
individ- och familjenämndens yttrande.

Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april och 
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.
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§192 Dnr KS 2019/00447-3.9.3

Beslut - Svar på motion från (V) om sorteringsmöjligheter vid 
offentliga papperskorgar

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och 
Vicktoria Bagi, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion 
från (V) om sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar föreslagit

-att stadens papperskorgar successivt byts ut till nya med möjlighet till 
källsortering

-att stadens offentliga papperskorgar anpassas eller byts ut med en tydlig 
hylla för pant

-att medel för att genomföra att-sats ett och två tillsätt av Västerås kommun
fullmäktige enligt kostnadsförslag från berörd förvaltning

Kommunfullmäktige har den 19 mars 2019 §71 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Mälarenergi AB, Tekniska nämnden och 
VafabMiljö kommunalförbund

Mälarenergi AB, Tekniska nämnden och VafabMiljö kommunalförbund har 
inkommit med remissvar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

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

2. Motionens andra att-sats bifalls

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

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges separat.

Justerandes sici Utdragsbestyrkande
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§193 Dnr KS 2019/01929-1.2.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att utlysa klimatnödläge i 
Västerås

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Olle Kvamryd (V), Shiar Mala 
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) 
om att utlysa klimatnödläge i Västerås föreslagit

1. Att Västerås stad erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills 
det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.

2. Att Västerås stad i en informationskampanj redovisar de åtgärder som 
kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt 
vad det lokala näringslivet och medborgarna kan göra.

3. Att Västerås stad ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt 
och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice kring 
klimatarbetet.

Kommunfullmäktige har den 3 oktober 2019 §262 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första att-sats avslås

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

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

Justcrandes signatur. Utdragsbestvrkande
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§ 194 Dnr KS 2019/02341-7.5.2

Beslut - Svar på motion från (SD) om att avveckla kommunens 
stöd till Ibn Rushd

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Emil Thessin (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 
avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd föreslagit att avveckla kommunens 
stöd till Ibn Rushd.

Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 § 378 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Kulturnämnden som har inkommit med remis
svar.

Kulturnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

För att ett studieförbund ska omfattas av möjligheten att ta del av statsbidrag 
och regionala och kommunala stöd till studieförbund måste studieförbundet 
vara godkänt att erhålla statsbidrag. För att få ta emot statsbidrag måste ett 
studieförbund leva upp till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och 
använda pengarna i linje med statens syften med att stödja folkbildningen. 
Det är Folkbildningsrådet som beslutar att godkänna studieförbund. Studie
förbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via Folk
bildningsrådet.

På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att 
verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och 
utveckla demokratin. Folkbildningsrådets styrelse har därför gett professor 
Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushds verksamhet i förhållande till 
statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget demokrati
villkor. Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt, 
i förhållande till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet har därför valt att 
inte ompröva statsbidraget till Ibn Rushd. I Västmanland och Västerås 
samordnas folkbildningsfrågorna av Västmanlands länsbildningsförbund och 
länsbildningen ej haft anledning att ifrågasätta Folkbildningsrådets 
bedömning.

Folkbildningsrådets generalsekreterare skickade den 29 april 2020 ett brev 
till Sveriges kommuner och regioner för att förtydliga Folkbildningsrådets 
ställningstaganden rörande studieförbundet Ibn Rushd. Deras bedömning är 
att Ibn Rushd tar den kritik som riktats mot dem på stort allvar. Ibn Rushd 
har tagit fram en plan som innehåller åtgärder för att stärka demokratiska 
strukturer inom förbundet, kompetensutveckling av anställda och förtroende
valda och en ökad transparens i studieförbundets verksamhet.

Justerandes signatur Utdracsbestvrkande
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Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av nämndens 
yttrande och övrig information.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen avslås.

Justerandes sienatur Utdraesbeslvrkande
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§195 Dnr KS 2019/02342-2.4.0

Beslut - Svar på motion från (V) om att Västerås stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restaurang- och konferensbranschen

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och 
Vicktoria Bagi från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion från 
(V) om att Västerås stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurang- och 
konferensbranschen föreslagit att krav på sociala villkor gällande lön, 
försäkring, semester och arbetstid enligt aktuellt centralt kollektivavtal ställs 
när Västerås stad bokar in sig på konferensanläggningar, hotell eller 
restauranger.

Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 §380 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att de arbetsrättsliga villkoren redan beaktas i nya 
upphandlingar som genomförs i enlighet med LOU:s avsnitt om arbets
rättsliga villkor vid upphandlingar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Juslerandes signatur Utdra srsbeslvrkande
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§196 Dnr KS 2021/00231-7.4.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att ett kallbadhus gör 
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala 
Said (V) och Gabriella Howlden (V) har inkommit med en motion om att ett 
kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad. I motionen fram
går att pandemin har ökat intresset för friluftsliv och kallbad i hela Sverige 
och att vinterbadarna i Västerås är en relativt stor grupp som regelbundet 
samlas vid Lögastrand och ibland enskilt. Många äldre västeråsare talar sig 
varma för det kallbadhus som revs 1948.

På Västerås stads e-förslagssida ligger nu ett förslag om ett kallbadhus i 
Västerås, vilket då motionen skrevs hade stöttats av 581 västeråsare. Av 
motionen framgår även att ett kallbadhus vid Lögastrand bland annat skulle 
ge ett välkomnande intryck för besökare som anländer sjövägen och att ett 
kallbadhus också skulle inbjuda till ökad samvaro utomhus.

Motionärerna föreslår:

- Att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder möjligheten att 
bygga ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand.

- Att stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och utforma det 
rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förbyggande samt miljö- och konsumentnämnden med önskan om yttrande. 
Samtliga nämnder utom kulturnämnden inkom med yttranden. Nedan 
sammanfattas nämndernas synpunkter:

Byggnadsnämnden delar motionärernas syn på att ett kallbadhus i 
Lögarängsområdet har potential att tillföra värdefulla kvaliteter till staden. 
Byggnadsnämnden föreslår även att en utredning av alternativa lägen utmed 
Mälarens strand ska ske.

Miljö- och konsumentnämnden bekräftar motionärernas iakttagelse om att 
intresset för kallbad ökar, då de ser en ökning av förfrågningar om bad på 
olika platser längs centrala delar av Mälarens strand.

Fastighetsnämnden upplyser om att ifall nämnden för idrott, fritid och före
byggande får i uppdrag att utreda ett nytt kallbadhus kommer fastighets- 
nämnden bistå i utredningar och i ett senare skede ett eventuellt genom
förande enligt lokalanskaffningsprocessen.

Justerandes sien al Utdraesbestvrkaridc
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Tekniska nämnden delar motionärernas syn på att ett kallbadhus skulle 
utgöra ett positivt tillskott i stadens utbud av utomhusaktiviteter och berika 
Mälarstranden året om.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande prioriterar inte ett kallbadhus 
uppfört av Västerås stad. Beslutet grundas utifrån:

- Den prioritering av olika idrotts- och friluftsanläggningar som nämnden för 
idrott och friluftsliv har att hantera.

- Oklarhet gällande kostnaden för uppförande och drift. Vikten av ekonom
isk bärighet i verksamheten betonas. Det skulle ekonomiskt ge stora 
utmaningar, då de verksamheter som kallbadhuset skulle behöva för att ge 
ekonomiska förutsättningar är en marknad där staden inte fritt kan agera med 
självklarhet utifrån rådande lagstiftning.

- Platsmässigt bedöms det saknas utrymme för på Lögastrand.

- Säkerhetsmässigt behövs bemanning då kombination av badande och bastu 
är en uppenbar säkerhetsrisk.

- Västerås stad har ingen organisation för att hantera den komplexitet som ett 
kallbad med föreslagen utformning skulle ge.

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden 
samt miljö- och konsumentnämnden är sammanfattningsvis mycket positiva 
till motionen. Då nämnden för idrott, fritid och förebyggande är den enda 
nämnd som uttryckt att de ej står bakom motionens intentioner föreslås 
tekniska nämnden att få uppdrag att leda en förstudie istället för nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande. Lolcaliseringsförslag är dessutom en stor del 
av förstudien, vilket går väl i linje med tekniska nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls.

2. Tekniska nämnden ges en utökad budgetram på 350 000kr för 2023.

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kultur
nämnden samt miljö- och konsumentnämnden göra en förstudie för ett 
kallbadhus. Förstudien ska omfatta:

- Lokaliseringsutredning utmed Mälarens strand

- Förslag på kallbadhusets funktion och innehåll

- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.

Justerandes signatur. Utdraesbeslvrkande
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§ 197 Dnr KS 2021/00456-6.0.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att begränsa möjlighet till 
fusk hos studieförbund

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Med anledning av uppmärksamheten i media kring utbrett fusk inom studie- 
forbundsverksamheten har (M) i en motion begärt att kulturnämnden ska se 
över reglerna för bidrag till studieförbunden verksamma i Västerås.

Kulturnämnden har i sitt motionssvar hänvisat till åtgärder som pågår på 
riksnivå. Folkbildningsrådet är den nationella instans som avgör vilka 
studieförbund som är berättigade till bidrag och Västerås stad fördelar bidrag 
till de förbund som är godkända av Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har i sina riktlinjer från regeringen fått ett uppdrag att 
redovisa vilka åtgärder som görs för att statsbidraget till studieförbunden 
används enligt syftet. Detta har mynnat ut i ett åtgärdsprogram kring före
byggande åtgärder, förstärkt kontroll och ett reformarbete av statsbidrags
systemet som presenterats i april 2021. Hittills har det resulterat i att en 
person maximalt kan delta 360 timmar (480 studietimmar) i ett studie
förbund.

Kulturnämnden anser därmed att verksamheten redan är under granskning 
och uppsikt av Folkbildningsrådet.

Med tanke på den omfattande granskning och åtgärder som pågår på 
nationell nivå av de 10 studieförbundens verksamhet, samt att Västerås stad 
grundar sina bidrag på förbund som är godkända nationellt ställer sig stads- 
ledningskontoret bakom kulturnämndens yttrande att dessa åtgärder är till
räckliga och inte kräver ytterligare åtgärder på lokal nivå.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första attsats bifalls.

2. Motionens andra attsats bifalls.

3. Motionens tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

4. Motionens fjärde attsats bifalls.

Justorandes sianatur Utdraasbcstyrkande
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§198 Dnr KS 2021/01533-4.2.1

Beslut - Svar på motion från (M) om borttag av begränsning mot 
servering av helflaskor vid bord

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om borttag av begränsning mot servering av helflaskor vid 
bord föreslagit att serveringstillståndet i Västerås ändras så att det blir 
möjligt för restauranger att erbjuda kunderna servering av helflaskor vid 
bordet.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2021, § 346 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till miljö- och konsumentnämnden.

Miljö- och konsumentnämnden har inkommit med remissvar med i huvudsak 
följande synpunkter på motionens forslag:

Alkohollagen utgör en av de bärande principerna i alkoholpolitiken och 
reglerar bestämmelserna om när, hur och var servering av alkoholdrycker får 
ske. Kommunen förfogar över de direkta redskapen när det gäller alkohol
politiken i den del som avser tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohol
lagens bestämmelser. I egenskap av tillståndsmyndighet skall kommunen på 
bästa möjliga sätt förverkliga intentionerna i alkohollagen.

För att leva upp till alkohollagens krav måste tillståndshavaren eller 
serveringsansvarig person ha kontroll över serveringen till gästerna och de 
serverade dryckerna, enligt Folkhälsomyndigheten som är tillsynsmyndighet 
på nationell nivå. Det är då inte förenligt med kravet på återhållsamhet att 
frånhända sig kontrollen genom att servera större mängder alkohol på en 
gång till en person eller en mindre grupp människor. Som exempel kan 
nämnas servering av helflaskor spritdryck, s.lc. ölhinkar, öltunnor, shots- 
brickor, användande av drinkvagnar och liknande. Denna serveringsmetod 
kommer även i konflikt med andra bestämmelser i alkohollagen, till exempel 
förbud mot servering till underåriga och berusade och krav på tillsyn över 
serveringen.

Om servering av till exempel helflaskor spritdryck förekommer kan kom
munen i sin roll som tillståndsmyndighet meddela villkor i riktlinjer för 
serveringstillstånd om att alkoholdrycker endast får serveras genom sed
vanlig bordsservering, vilket innebär att självservering eller självtagning inte 
får förekomma. Serveringspersonalen serverar då drycken i gästernas glas 
och lämnar inte kvar flaskan vid gästens bord. I Miljö- och konsument
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nämndens gällande riktlinje finns dock inget angivet som begränsar 
servering av helflaskor vid bord.

Kravet att servering av alkoholdrycker inte får föranleda olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet, gäller på serveringsstället och i dess omedelbara 
närhet.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd med motiveringen att det i Västerås stads riktlinjer för serverings
tillstånd finns inget angivet som begränsar servering av helflaskor vid bord.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Utdragsbestyrkande
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§199 Dnr KS 2021/01818-1.5.2

Beslut - Svar på motion från (M) om mer företagsvänliga 
nämnder i Västerås stad

Beslut
Ärendet bordläggs.

Arendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med 
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, för- 
skolenämnden, grundskolenämnden, individ- och familjenämnden, kultur
nämnden, miljö-och konsumentnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, nämnden för personer med funktionsnedsättning, Skultuna 
Kommundelsnämnd, tekniska nämnden, utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden, äldrenämnden och överförmyndamämnden.

Alla nämnder har inkommit med yttrande förutom individ- och familje
nämnden som avböjde att svara.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att 
nämnderna i sina remissvar förklarat hur de arbetar för att bli mer företags
vänliga.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Justerandes siei Utdragsbcstyrkande
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§200 Dnr KS 2022/00716-3.6.2

Motion från (M) om återbruk av byggmateriel

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Marie Brandstedt (M) anmäler en motion om 
återbruk av byggmateriel.

Justerandes sitmati Utdraesbeslvrkande


