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1 Dnr KS 1810721- 
Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för 
protokollets justering 
    

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

3 Dnr KS 2018/00909-1.1.1 
Val av ny ledamot i förskolenämnden efter Per Rostad (C) 

Förslag till beslut: 

1. Per Rostad (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Per Rostad (C) som valts till ledamot i förskolenämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

4 Dnr KS 2018/00948-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Tony Lundin (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Tony Lundin (S) har inkommit. Tony Lundin (S) var vald 

till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske 

 

5 Dnr KS 2018/00723-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Jan van der Horst (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige vid sammanträdet den 8 mars 2018. Nu har läns-

styrelsens protokoll inkommit. Ny ledamot från och med den 27 mars 2018 
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är Mikael Lindh (S) och ny ersättare efter Mikael Lindh (S) är Susanne 

Malm (S). 

 

6 Dnr KS 2018/00876-1.1.1 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i Fastighetsaktiebolaget 
Elledningen 

Förslag till beslut: 

1. Jesper Brandberg (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. Då bolaget sålts behöver inget nyval 

göras. 

 

7 Dnr KS 2018/00568-1.5.2 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
främlingsfientlighet mot olika trosinriktningar 

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

februari 2018 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om främlingsfientlighet mot olika trosinriktningar. 

 

8 Dnr KS 2018/00806-3.12.1 
Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om 
stadens underhållsskuld på gator och vägar 
    

Ärendebeskrivning 

Mohammed Rashid (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

8 mars 2018 en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande 

Jazmine Pettersson (S) om stadens underhållsskuld på gator och vägar. 

 

9 Dnr KS 2018/00501-1.3.2 
Beslut - Finanspolicy för Västerås kommunkoncern 2018 
 

Förslag till beslut: 

1. Förslag till Finanspolicy för Västerås kommunkoncern fastställs. 

Ärendebeskrivning 

I och med den revisionsgranskning av finanshanteringen som genomfördes 

av E&Y under 2015 lämnades förbättringsförslag till enheten för Ekonomi 
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och Styrning. I och med uppdateringen av Finanspolicyn nu anser vi att 

dessa frågor är bemötta och hanterade.  

Nuvarande Finanspolicy beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-04.  

Justeringar 

Struket: "Finanspolicyn ska hållas uppdaterad" och ersatt med 

"Finanspolicyn ska uppdateras årligen.." 

2.1 Tillagt: "Besluta om lånelimit för koncernen" 

2.3 Ändrat: "Rapportera större eller bestående avvikelser från finanspolicyn 

och finansriktlinjer till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen."  

2.4. Tillagt: " Årligen i samråd med respektive bolag, ekonomidirektör samt 

koncerncontroller ta fram en låneram för bolagens nyttjande av 

kontokrediten samt för koncernens totala skuldbörda. Ramen ska fastställas 

med utgångspunkt i beslutade investeringar för staden samt planerade 

investeringar för bolagen i enlighet med budget. "  

2.5 Struket: "Årligen eller vid behov, i samråd med respektive bolag, lägga 

upp ram för kontokredit." 

2.7 "Finanskommitté" ersatt med "Finansnätverk"  

3.2 Ändrat: "… ska en ram för kontokredit" är ersatt med ".. låneram för 

kontokrediten.." 

4.1 Ändrat: ".. se nedan avsnitt 5 och 6" är ersatt med ".. se nedan avsnitt 7 

och 8" 

5.6 Ersatt "Konsult & Service" med "Servicepartner".  

6.3 Ändrat: "...regelbundet rapporteras till kommunfullmäktiga och 

kommunstyrelsen" ersatt med "… månatligen rapporteras till 

kommunstyrelsen och årligen till kommunfullmäktige."  

Tillagt: "Ekonomidirektörens ansvar består av att:  

Ansvara för att uppföljning av pensionsmedelsförvaltningen sker på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Ansvara för rapportering av större eller bestående avvikelser från 

finanspolicyn och finansriktlinjerna till kommunstyrelsen. 

Ändamålsenlig finansiell information rapporteras till kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen." 

"Finanschefens ansvar: 

Nytt: Rapportera om förvaltningens utveckling, tillgångsfördelning, 

realavkastning, avvikelser från finanspolicy och finansriktlinjer m.m. i den 

månatliga Finansrapporten till kommunstyrelsen och årligen till 

kommunfullmäktige.  

Struket: Vid varje tillfälle vara beredd att rapportera om portföljens 

exponering i relation till de fastställda limiterna i finansriktlinjerna till 

kommunstyrelsen. 

Nytt: Rapportera eventuella avvikelser till ekonomidirektören." 
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Nytt: "Ekonomidirektörens ansvar består av att: 

Ansvara för att uppföljningen av kapitalförvaltningen av Kulturfonden sker 

på ett ändamålsenligt sätt.  

Ansvara för rapportering av större eller bestående avvikelser från 

finanspolicyn och finansriktlinjer till kommunstyrelsen." 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till 

kommunfullmäktige: 

1. Förslag till Finanspolicy för Västerås kommunkoncern fastställs. 

 

10 Dnr KS 2018/00888-1.6.2 
Beslut - Revisionsberättelse för Västerås stad 2017 samt fråga 
om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga övriga styrelser och nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i 

dessa organ för 2017 års verksamhet. Det antecknas att redovisningsskyldiga 

förtroendevalda ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den egna 

verksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan föregående beredning. Enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning åligger det kommunfullmäktiges ordförande att i samråd med 

vice ordföranden bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till 

beslut för fullmäktige.  

Underlag för beslut utgörs av de av stadens revisioner lämnade revisions-

berättelser avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter, med 

bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar för samtliga organ en ren 

revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka ansvarsfrihet för samtliga 

styrelser och nämnder i Västerås stad. Det riktas inte någon särskild 

anmärkning som behöver behandlas i särskild ordning.  

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

formell anmärkning och är ren i ansvarsfrågan föreslås fullmäktige att 

bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall. Någon särskild motivering till beslutet 

behöver därför inte anges. 
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11 Dnr KS 2018/00196-1.4.2 
Beslut - Årsredovisning och bokslut för Västerås stad 2017 

Förslag till beslut: 

1. Att godkänna årsredovisningen för 2017 inklusive bilagor, samt 

föreslagna dispositioner. 

2. Att över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska be-

handlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för 

resultathantering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i eventuell til-

läggsbudget fastställa beloppen för respektive nämnd. Tilläggsbudgeten 

finansieras av kommunstyrelsens budgetreserv för 2018. 

3. Att godkänna återrapportering från fastighetsnämnden gällande sålda 

fastigheter för minst 550 mnkr under perioden 2015-2019. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads årsredovisning för 2017 har upprättats och presenteras för 

kommunfullmäktige för godkännande.  

Årsredovisningen innehåller ekonomiska analyser av stadens bokslut samt 

avstämning av verksamhetsmässiga och finansiella mål.  

Årets resultat för Västerås stad är 518 mnkr. I resultatet ingår realisations-

vinster på 167 mnkr, nyttjande av social resursfond 3 mnkr samt statsbidrag 

för att stimulera bostadsbyggande (byggbonus) 38 mnkr samt nyttjande av 

dessa med 16 mnkr. Om dessa poster exkluderas, uppgår resultatet till 332 

mnkr, vilket är det så kallade balanskravsresultatet för 2017. Resultatet 

motsvarar 4,3 procent av skatteintäkter och bidrag att jämföra med Västerås 

stads finansiella mål på 2,5 procent.  

Större jämförelsestörande poster som påverkar resultatet för 2017 är exploa-

teringsverksamheten 144 mnkr samt avsättning för miljöskulder  -10 mnkr.  

Övriga större budgetavvikelser är individ och familjenämnden -31 mnkr 

främst på grund av kraftigt ökade kostnader för vuxenvårdsplaceringar, 

kostnader för inhyrda konsulter på socialsekreterarpositioner samt en ökning 

av våld i nära relationer.  

Fastighetsnämnden har återrapporterat att målet med att sälja för minst 550 

mnkr under perioden 2015-2019 redan har uppnåtts. 2015-2017 har tomt-

rätter och fastighter för 882 mnkr sålts. Försäljningar där kommunen inte 

bedriver egen verksamhet skulle prioriteras.  

 

Fastighetsförsäljningar   2015 2016 2017 Summa 

Tomträtter  526,5 179,7 149,1 

Övriga fastigheter  6,7 4,7 15,5 

Summa försäljning  533,2 184,4 164,6  882,2 

  

Årets resultat för koncernen Västerås stad, inklusive den verksamhet som 

bedrivs i bolagsform, före skatt är 872 mnkr. Utöver överskotten i Västerås 

stad är det framförallt positiva resultat hos Mälarenergi AB, Bostads AB 
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Mimer och Västerås stads strategiska fastigheter AB som ger koncernens 

resultat. Nya Västerås flygplats AB redovisar ett resultat på -31 mnkr.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna årsredovisningen för 2017 inklusive bilagor, samt 

föreslagna dispositioner. 

2. Att över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska be-

handlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för 

resultathantering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i eventuell tilläggs-

budget fastställa beloppen för respektive nämnd. Tilläggsbudgeten 

finansieras av kommunstyrelsens budgetreserv för 2018. 

3. Att godkänna återrapportering från fastighetsnämnden gällande sålda 

fastigheter för minst 550 mnkr under perioden 2015-2019. 

 

12 Dnr KS 2018/00685-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2018 

Förslag till beslut: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 

motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till kommun-

fullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna motioner 

ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte är 

slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för kommun-

fullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för 

hantering av motioner. 

Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 

väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 

information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 

om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av 

kommunstyrelsen. Sammanställningen har tagits fram i samarbete mellan 

ansvariga handläggare och stadssekreterare. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 
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13 Dnr KS 2018/00686-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej slutfördra uppdrag från kommun-
fullmäktige våren 2018 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.      

2. Ärende 2017/01256, 2017/01205, 2017/00672, 2015/00821 och 

2014/00059 avskrivs i enlighet med förslag i bilagd redovisning. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 

två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommun-

fullmäktige givit nämnder och styrelser men som ännu inte slutförts. I 

samband med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen 

avseende de uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.  

Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och 

ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.    

2. Ärende 2017/01256, 2017/01205, 2017/00672, 2015/00821 och 

2014/00059 avskrivs i enlighet med förslag i bilagd redovisning. 

 

14 Dnr KS 2016/01042-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport om granskning av arbetet för att 
minska sjukfrånvaron 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Från Ernst & Young har till Västerås stad 2016-10-04 inkommit en 

revisionsrapport Granskning av arbetet för att minska sjukfrånvaron (2016:4) 

som genomförts på uppdrag av revisorerna. Revisionen har överlämnat 

revisionsrapporten till kommunstyrelsen, äldrenämnden, förskolenämnden, 

styrelsen för vård och omsorg för yttrande senast den 2017-01-31. 

Granskningen belyser om det finns ett tydligt genusperspektiv i arbetet samt 

om kommunstyrelsen säkerställt att staden lever upp till de utökade krav som 

ställs på arbetsgivare i den nya föreskriften om organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, äldrenämnden, 

styrelsen för vård och omsorg och förskolenämnden. 

Granskarnas sammantagna bedömning är att staden på olika nivåer bedriver 

ett aktivt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. 

Dock har ett antal utvecklingsområden identifierats och följande 

rekommendationer ges för ett ändamålsenligt arbete: 
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Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

Sätta upp specifika mål och upprätta strategi för arbetet med att minska 

sjukfrånvaron. 

Fortsätta utveckla samverkan med försäkringskassan, landstinget samt 

företagshälsovården, för att säkerställa ett sammanhållet arbete kring 

sjukfrånvaro. 

Säkerställa en ändamålsenlig tillgång till statistik, för att underlätta analys av 

sjukfrånvaron och dess orsaker. 

Förskolenämnden rekommenderas att: 

Fortsätta utveckla påbörjade satsningar för en hållbar arbetsmiljö för chefer 

och medarbetare inom förskolan. 

Styrelsen för vård och omsorg rekommenderas att: 

Fortsätta utveckla bemanningsprocessen, för att minska uttaget av mertid och 

övertid. 

Äldrenämnden har fått möjlighet att yttra sig över rapporten men eftersom 

nämnden inte har personalansvaret för anställda inom sociala nämndernas 

förvaltning (individ- och familjenämnden är personalnämnd) lämnar äldre-

nämnden inga kommentarer om rapporten (Dnr AN 2016/00431-1.6.1). 

Förskolenämnden tog barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterad 

den 18 januari 2017 som sitt eget och överlämnade det till kommun-

revisionen och kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

lämnat in ett yttrande över revisionsrapporten där de bedömer att föreslagna 

rekommendationer ligger i linje med det arbete som pågår inom förskole-

verksamhetens område (Dnr FSN 2016/00497-1.4.2). 

Styrelsen för Vård och Omsorg har fått revisionsrapporten på remiss från 

kommunrevisionen och skriver (Dnr VO2016/00342-1.6.1) att rapporten ger 

en tydlig bild av pågående arbete inom verksamheten för att skapa en god 

arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Rekommendationerna som ges 

gällande att fortsätta utveckla bemanningsprocessen för att minska uttaget av 

mertid och övertid kommer fortgå. Dessutom kommer förvaltningen att göra 

kartläggningar på de enheter som har hög sjukfrånvaro och vidta de åtgärder 

som bedöms som lämpliga. Därtill kommer ett antal enheter att delta i 

STAMINA-projektet som drivs i syfte att öka hälsa, samarbete och 

produktivitet. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta om att genomföra åtgärder i 

linje med rekommendationerna från revisionen.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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15 Dnr KS 2015/00093-015 
Beslut - Revisionsrapport om granskning av stadens ledarskap 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna samt att redovisade åtgärder 

fullföljs.      

Ärendebeskrivning 

Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Västerås stad genomfört en 

granskning som syftar till att granska hur staden säkerställer att organisa-

tionens ledare utövar ett gott ledarskap. Granskningen är stadsövergripande 

och avser kommunstyrelsen. Fördjupad granskning har skett vid förskole 

nämnden, grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

fastighetsnämnden samt individ- och familjenämnden. 

Den sammantagna bedömningen i rapporten är att staden arbetar aktivt för 

att säkerställa att organisationen utövar ett gott ledarskap, men att det fordras 

ytterligare åtgärder, och ett antal rekommendationer lämnas. 

EY ger följande rekommendationer till det fortsatta arbetet:  

Säkerställ att förväntningarna på stadens ledare uttrycks i så få styrdokument 

som möjligt och så entydligt som möjligt för att nå stark styreffekt.  

Överordnade chefer bör aktivt följa upp att alla chefer genomgår den 

kompetens-utveckling var och en behöver för att utveckla och upprätthålla 

ett gott ledarskap.  

Se över hur många direkt underställda medarbetare cheferna bör ha inom 

respektive verksamhet så att de har förutsättningar att utöva ett gott 

ledarskap.  

Identifiera hur stödet från IT-funktionen kan förbättras så att det tillmötesgår 

chefernas behov.  

Intensifiera utvecklingsarbetet till följd av resultatet från senaste 

medarbetarundersökningen. 

Stadsledningskontorets yttrande 

Vi finner att de styrdokument som arbetats fram, värdegrund och en ny 

ledarpolicy stödjer stadens inriktning mot uppfyllelse av vision och mål-

sättningar. Ledarpolicyn ska ge vägledning för att i vardagen kunna välja 

metod, prioritera och besluta utifrån verksamhetens behov och förutsätt-

ningar. Staden har låtit samla dokument avseende värdegrund, policy och 

chefskontrakt i dokumentet; "Västerås stads plattform för chef- och 

ledarskap".  

Staden behöver säkerställa chefsförsörjning samt möjliggöra ett hållbart 

ledarskap genom att vara en hälsofrämjande organisation och attraktiv 

arbetsgivare som fokuserar på förutsättningar för chefer. Det är avgörande 

att våra chefer upplever sig ha sammanhang och samband, har förmåga och 

hantera uppdrag vilket inkluderar ledarspann samt vara förberedd för chefs- 

och ledare roll. Här pågår ett utvecklingsarbete från stadsledningskontoret 

avseende chefers förutsättningar. Förutsättningarna måste framför allt bli 

mer jämlika mellan typiskt sett mans-respektive kvinnodominerad verksam-

het. 
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Under våren 2017 har det genomförts en nulägesanalys för att tydliggöra det 

utbud som Västerås stad centralt har erbjudit våra chefer i form av ledar-

utveckling. Utvecklingsarbetet kring ledarutveckling är i startfas och arbets-

namnet är "Ledarutveckling 2.0" som ska fokusera på utveckling och 

kompetensutveckling av chefer på alla nivåer i Västerås stad. 

Staden har under 2017 påbörjat ett arbete med att ta fram efterföljaren till det 

systemstöd i medarbetarundersökningen som tidigare levererades. Behovet 

framåt är en enklare undersökning med färre frågor och kort ledtid från 

undersökning till resultatleverans. Grunden ska vara hållbart medarbetar-

engagemang (HME) som ger möjlighet till såväl intern som extern jäm-

förelse. Vidare eftersträvas, möjlighet till riktade "temperatur mätningar" där 

ett HME index kan kompletteras med ytterligare analys efter eventuella 

signaler på bristande chefs- och ledarskap till politik och ledning.  

Västerås stad har 2017 upphandlat affärssystemet Hypergene som på olika 

sätt kommer att underlätta administration avseende planering och 

uppföljning av verksamheten. Det är även av största vikt att all typ av 

digitalisering och teknik i verksamheterna får genomslag. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna samt att redovisade åtgärder 

fullföljs. 

 

16 Dnr KS 2018/00832-1.4.2 
Beslut - Rapport om social resursfond 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten " Sammanställning av social resursfond 2014-2017" läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2013 har Västerås en sk Social resursfond, vars syfte och mål är 

följande: 

"Syftet med den sociala resursfonden är att stimulera och skapa möjligheter 

att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktigt 

hållbar social/kulturell samhällsutveckling. Genom tidiga och förebyggande 

insatser nås de medborgare som annars riskerar att hamna i utanförskap, 

djupa sociala eller ekonomiska problem. Det innebär en högre kostnad på 

kort sikt, men såväl mänskliga som kommunal- och samhällsekonomiska 

effekter och besparingar längre fram.   

Genom tydliga målformuleringar, kontinuerliga uppföljningar och 

utvärderingar skapas också förutsättningar för lärande i organisationen. De 

insatser som bedöms generera positiva individuella, samt kommunal- och 

samhällsekonomiska effekter kan då bli en del av ordinarie verksamhet.  

Insatserna skall bidra till måluppfyllelse och på sikt ge ett effektivare resurs-

utnyttjande och minskade kostnader. Insatserna ska vara utvecklande och 

nytänkande samt uppföljningsbara och möjliga att beräkna, värdera och 
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mäta. Fonden skall stimulera till organisations - och verksamhetsöverskrid-

ande arbete och samverkan." 

Sedan inrättande av fonden har totalt 29 MSEK avsatts till fonden. De första 

åren, 2012 och 2103 avsattes totalt 21 MSEK, under 2014 och 2015 avsattes 

inga nya medel, och under 2016 avsattes ytterligare 8 MSEK. Kommun-

styrelsen fattade 2013-09-04 även beslut om Riktlinjer för Social resursfond. 

Totalt har det beviljats 6 stycken projekt - det totala beviljade beloppet 

uppgår till 15 MSEK: 

Ny i Västerås  

Etableringsspåret (flykting vägledning) 

Ballongen lek på riktigt  

Det handlar om kärlek 

Neighbourhood 2.0 

Västerås Somalisk Svenska projekt, pågår under perioden 2017-2019 

I bifogad rapport finns beskrivning och utvärdering av dessa projekt.  

Sammanställningen visar på att projekt som beviljas inom ramen för social 

resursfond leder till konkreta resultat, det är dock svårare att bedöma de 

långsiktiga effekterna. Utifrån de utvärderingar som har gjorts behövs likaså 

en stringentare projektplanering, samt en konkretare plan för 

implementering.  

De flesta projekten beviljades under tidigt 2014. En av anledningarna till 

detta kan vara att det därefter under två års tid inte fördes några nya medel 

till fonden, och att möjligheten att söka projekt ur fonden var begränsade.  

Beslutsprocessen och hanteringen av Social resursfond framgår av Riktlinje 

för Social resursfond. Sedan 2013 då riktlinjen antogs har flera organisa-

toriska förändringar skett, stadsledningskontorett bedömer att processen i 

högre grad behöver förtydligas och än mer harmoniseras med övriga 

processer kopplade till såväl planering som genomförande. 

Inom SKL har kunskapen om sociala reservfonder ökat sedan 2013, och det 

finns idag flera kommuner som har arbetat med social resursfond (eller 

liknande) där Västerås skulle kunna hämta hem erfarenheter för att vidare-

utveckla Social resursfond för att säkerställa att syftet och målet med fonden 

uppfylls.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten " Sammanställning av social resursfond 2014-2017" läggs till 

handlingarna. 
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17 Dnr KS 2018/00861-1.3.2 
Beslut - Revidering av riktlinjer för partistöd 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige reviderar andra paragrafen i riktlinjer för partistöd, 

som ska ha följande ny lydelse.  

2 § Grundstöd och mandatstöd  

Partistödet består av 

- ett grundstöd, samt 

- ett mandatstöd. 

Det totala partistödets storlek uppgår till 89 basarvoden. Basarvodet 

definieras och beräknas enligt samma principer som följer av bestämmelser 

om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås kommun. 

Grundstöd lämnas med lika stort belopp till varje i kommunfullmäktige 

representerat parti oavsett antalet mandat. Grundstödet ska utgöra två 

basbelopp, avrundat till närmaste hela 1 000-tal kronor. Det mandatstödet 

utbetalas med lika stort belopp per mandat för varje i kommunfullmäktige 

representerat parti. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads regler om partistöd fick sin grundform genom beslut i 

kommunfullmäktige 1994. Genom särskilda beslut har bestämmelserna 

reviderats 1998 när antal mandat i kommunfullmäktige förändrades, 2002 

när kopplingen till basbelopp ersattes med en koppling tillbasarvode och nu 

senast 2014 utifrån nya regler i kommunallagen. 

Kommunfullmäktige antog 2014 de senaste riktlinjer för partistöd. De nya 

riktlinjerna antogs mot bakgrund av att kommunallagen den 1 februari 2014 

ändrades på en rad punkter. Syftet med lagändringarna var att förbättra den 

kommunala demokratin och samtidigt reglera en del administrativa 

bestämmelser kring det kommunala partistödet.  

Avsikten med förändringen av riktlinjerna byggde helt på att anpassa stadens 

riktlinjer till nyheterna i kommunallagen, inte att göra en justering i parti-

stödets uppbyggnad eller grundstruktur. Det förslag som låg till grund för de 

nya riktlinjerna var det grundförslag som presenterats av Sveriges kommuner 

och landsting, SKL. Grundförslaget från SKL bygger på att det totala parti-

stödets ram baseras på en beräkningsmetod som utgår från x antal prisbas-

belopp enligt socialförsäkringsbalken. I Västerås har 2002 istället gällt att 

partistödets totala storlek kopplas till den metod som används för att beräkna 

det som kallas basarvode. Basarvodet utgörs av en viss andel av gällande 

riksdagsmannaarvode.  

I arbetet med de nya riktlinjerna ändrades inte grundstrukturen från SKL 

utan kopplingen till prisbasbelopp stod kvar. Stadens avsikt var dock inte att 

ändra denna del av bestämmelserna. Sedan de nya riktlinjerna för partistöd 

antogs har inte heller kopplingen till prisbasbelopp använts i kommunfull-

mäktiges budgetbeslut, utan ramen för partistödet har fortsatt varit beräknat 

på kopplingen till basarvode.  
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I samband med gruppledaröverläggning har detta förhållande presenterats för 

partiernas gruppledare. Utifrån gruppledaröverläggningen har stadslednings-

kontoret tagit fram ett förslag på justering av riktlinjerna, för att den princip 

som fastställts för partistödets storlek också ska speglas i riktlinjerna och inte 

endast i det årliga budgetbeslutet. Förslaget bygger på att riktlinjerna ska 

vara oförändrade utom i den del som står i andra paragrafen där prisbas-

belopp enligt socialförsäkringsbalken ändras till basarvode enligt samma 

principer som framgår av bestämmelserna för arvode och ersättningar till 

förtroendevalda.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige reviderar andra paragrafen i riktlinjer för partistöd, 

som ska ha följande ny lydelse.  

2 § Grundstöd och mandatstöd  

Partistödet består av 

- ett grundstöd, samt 

- ett mandatstöd. 

Det totala partistödets storlek uppgår till 89 basarvoden. Basarvodet 

definieras och beräknas enligt samma principer som följer av bestämmelser 

om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås kommun. 

Grundstöd lämnas med lika stort belopp till varje i kommunfullmäktige 

representerat parti oavsett antalet mandat. Grundstödet ska utgöra två 

basbelopp, avrundat till närmaste hela 1 000-tal kronor. Det mandatstödet 

utbetalas med lika stort belopp per mandat för varje i kommunfullmäktige 

representerat parti. 

 

18 Dnr KS 2017/00758-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om att uppkalla en lokal, plats eller gata i 
Västerås efter Aina Wifalk 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att uppkalla en lokal, plats eller gata i 

Västerås efter Aina Wifalk. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) har lämnat en motion, daterad 2017-04-05, till 

kommunfullmäktige om att kommunfullmäktige föreslås besluta: Att 

uppkalla en lokal, plats eller gata i Västerås efter Aina Wifalk. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 

på remiss till byggnadsnämnden med önskan om svar senast den 11 augusti 

2017. 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-15 att lämna stadsbyggnadsförvalt-

ningens synpunkter som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. I yttrandet 
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framgår bland annat att; "Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 

finns alla anledning att hedra Aina Wifalks minne genom att namnge en plats 

eller gata efter henne. Trots egen livslång sjukdom arbetade hon för andra 

människor och kan ses som en viktig förebild för alla Västeråsare. Genom 

utvecklandet av rollatorn och andra innovationer för rehabilitering så bidrog 

hon till att underlätta livet för otaliga människor. Frågan om namnsättning 

efter Aina Wifalk har diskuterats i stadens namnberedningsgrupp, som också 

är positiv till frågan."  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att uppkalla en lokal, plats eller gata i 

Västerås efter Aina Wifalk. 

 

19 Dnr KS 2017/00533-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om att uppmärksamma minnet av Lars 
Gustavsson 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att uppkalla en plats eller gata i Västerås 

efter Lars Gustafsson. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har lämnat en motion, daterad 2017-03-09, till kommun-

fullmäktige om att kommunfullmäktige föreslås besluta: Att uppkalla en 

plats eller gata i Västerås efter Lars Gustafsson. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 

på remiss till byggnadsnämnden med önskan om svar senast den 28 juni 

2017.  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-15 att lämna stadsbyggnadsförvalt-

ningens synpunkter som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. I yttrandet 

framgår bland annat att; "Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 

med tanke på Lars Gustafsson betydelsefulla och erkända livsverk som 

författare och poet så finns det all anledning att hedra hans minne genom att 

namnge en plats eller gata. Frågan om namnsättning efter Lars Gustafsson 

har diskuterats i stadens namnberedningsgrupp, som är positiv till förslaget."  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att uppkalla en plats eller gata i Västerås 

efter Lars Gustafsson. 
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20 Dnr KS 2017/02136-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om skapa en tjänst som stadsarkitekt 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) har lagt en motion, daterad 2017-11-09, till 

Kommunfullmäktige om att Kommunfullmäktige beslutar att skapa en tjänst 

som stadsarkitekt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-09 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 

på remiss till byggnadsnämnden med önskan om svar senast den 22 februari 

2018. 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 dels att lämna stadsbyggnads-

förvaltningens synpunkter som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen samt 

dels att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för 

spetskompetensen/funktionen som stadsarkitekt(er). 

I stadsbyggnadsförvaltningens yttrande framgår bl.a. följande: 

Stadsarkitekt är en gammal titel och tidigare hade stadsarkitekten makt och 

ofta ett eget kontor vid sida av sin kommunala tjänst. Arkitektrollen har 

förändrats sedan 1950-talet. Idag är det inte möjligt att ansvara för 

kommunens utveckling och myndighetsutövning och samtidigt driva ett 

arkitektkontor. Stadsbyggandet är idag mer komplext genom att vi är fler 

människor, vi har större mångfald, vi är rörligare, teknikutveckling är 

mycket stor och hållbarhetsfrågor är ständigt närvarande. Många olika 

specialister behövs för ett gott stadsbyggande. En ensam stadsarkitekt har 

svårt att vara med i alla de skeden och projekt som en växande stad har. 

Förvaltningen föreslår att stadsarkitektfunktionen inrättas såsom en spets-

kompetens inom flera av förvaltningens verksamhetsområden såsom 

översiktsplanering, detaljplanering och bygglov samt i förvaltningens 

ledning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

21 Dnr KS 2017/01669-1.2.1 
Beslut - Motion från (V) om toaletter vid våra större lekplatser 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls.  

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V), Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V) och 

Harri Åman (V) har inkommit med en motion gällande toaletter vid våra 

större utflyktslekparker. I motionen framgår att större lekplatser ofta drar till 

sig fler besökare som stannar under längre tider och därför kan då det finnas 

ett behov av toaletter. I motionen föreslår vänsterpartiet att 
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kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden tar fram en 

investeringsplan för toaletter i närheten av utflyktslekparkerna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-07 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat 

motionen på remiss till tekniska nämnden, med önskan om svar senast 20 

december 2017. Tekniska nämnden beslutade 2017-12-19 att godkänna 

teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det 

till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

22 Dnr KS 2017/01667-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om åtgärder för att minska trafikkaoset 
på Erikslund 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats lämnas utan vidare åtgärd.  

2. Motionens andra att-sats lämnas utan vidare åtgärd. 

3. Motionens tredje att-sats bifalles och uppdrag ges till TN att återuppta 

samarbetet med Erikslunds handelsområde i syfte att underlätta för trafiken i 

det korta perspektivet. 

4. Motionens fjärde att-sats bifalles och uppdrag ges till TN att tillsammans 

med Erikslunds handelsområde arbeta för att utveckla utemiljön i området. 

5. Motionens femte att-sats lämnas utan vidare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabet Unell (M) har inkommit med en motion om åtgärder för att minska 

trafikkaoset på Erikslund. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att starta ett projekt för att tillsammans med fastighetsägare och handlare på 

Erikslund ta fram en långsiktig lösning för att minska trafikkaoset på 

Erikslund. 

att göra allt staden kan för att snabba på byggnationen av Västerleden. 

att tillsammans med fastighetsägare och handlare på Erikslund ta fram 

lösningar för att underlätta för trafiken på Erikslund i det korta perspektivet. 

att tillsammans med fastighetsägare och handlare se över hur man kan göra 

utomhusmiljön på området mer attraktivt. 

att marknadsföra Västerås som en handelsstad med både city och 

externhandelscentra. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-07 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat 

motionen på remiss till Västerås marknad och näringsliv AB, Tekniska 

nämnden och Fastighets nämnden med önskan om svar senast 2017-12-20. 
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Yttranden har inkommit från tekniska nämnden och fastighetsnämnden. 

Västerås marknad och näringsliv AB har beslutat att inte yttra sig. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats lämnas utan vidare åtgärd.  

2. Motionens andra att-sats lämnas utan vidare åtgärd. 

3. Motionens tredje att-sats bifalles och uppdrag ges till TN att återuppta 

samarbetet med Erikslunds handelsområde i syfte att underlätta för trafiken i 

det korta perspektivet. 

4. Motionens fjärde att-sats bifalles och uppdrag ges till TN att tillsammans 

med Erikslunds handelsområde arbeta för att utveckla utemiljön i området. 

5. Motionens femte att-sats lämnas utan vidare åtgärd. 

 

23 Dnr KS 2017/02139-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att upphöra med kvotering i alla 
kommunens nämnder och styrelser 

Förslag till beslut: 

1. Motionen om att upphöra med kvotering i alla kommunens styrelser och 

nämnder avslås.          

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD) och Jan Johansson 

(SD) har i en motion, med rubriken Upphör med kvotering i alla kommunens 

nämnder och styrelser, föreslagit att Västerås kommun ska upphöra med all 

sorts kvotering.  

Kommunfullmäktige har den 9 november 2017, § 425, remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

För att klargöra bakgrunden till motionen och tydliggöra motionens besluts-

sats har motionären Ann-Christine From Utterstedt (SD) till stadslednings-

kontoret inkommit med ett förtydligande att motionen har sin bakgrund mot 

det beslut som kommunfullmäktige fattade den 6 maj 2015, § 136, om att 

bifalla en motion från Bengt-Åke Nilsson (L) och Ragnhild Källberg (L) 

med rubriken "Säkerställ jämställd styrelserepresentation i kommunala 

bolagsstyrelser". Genom bifallet till motionen gavs kommunstyrelsen i 

uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de 

kommunala bolagens styrelser.  

Som svar på den bifallna motionen har kommunstyrelsen i huvudsak 

hänvisat till stadens bolagspolicy. Av policyn framgår att det som en del i 

hållbart företagande vid nominering av ledamöter och suppleanter till 

styrelserna i bolagen ska eftersträvas en jämn könsfördelning.  

Den nu aktuella motionen tar dock sikte på alla styrelser och nämnder, inte 

enbart bolagsstyrelserna. Utöver det som framgår i bolagspolicyn avseende 

styrelserna i bolagen har staden inte något direkt ställningstagande i den 

aktuella frågan kopplat till val av ledamöter och ersättare i övriga styrelser 

och nämnder. Generellt för all verksamhet gäller dock stadens 
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jämställdhetspolicy där det finns målsättningar och inriktningar som har 

bäring på alla delar av stadens organisation rörande mer generella 

inriktningar kopplat till jämställdhet. De ger dock inte stöd för att det 

förekommer eller finns formella strukturer för kvotering avseende val av 

ledamöter och ersättare i stadens styrelser och nämnder.  

Kopplat till kommunstyrelsens uppdrag med anledning av motionen som 

bifölls i kommunfullmäktige 2015 har stadsledningskontoret tittat på flera 

alternativ tillåtgärder för att säkerställa enjämställd representation. Något 

formellt förslag har dock inte presenterat. Under 2017 beställde 

stadsledningskontoret en utredning från servicepartner. Utredningsrapporten 

lämnades i december 2017 och gav två förslag på hur staden kan arbeta för 

att öka jämställdheten i bolagsstyrelserna. Dessa har dock inte analyserats av 

stadsledningskontoret. Utredningen saknar till exempel en juridisk analys.  

De val av ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder som kommun-

fullmäktige behandlar bygger i huvudsak på regler i kommunallagen och 

aktiebolagslagen. Sammanfattat utgår besluten från nomineringar från 

partierna. Nomineringsrätten bygger på en mandatfördelning enligt en 

fastställd proportionalitetsprincip. Staden fördelar platser som ledamöter och 

ersättare till partierna efter en särskild beräkningsmetod som bygger på 

partiernas mandat i kommunfullmäktige. Partierna har sedan inom ramen för 

den så kallade fria nomineringsrätten att föreslå personer till de vakanta 

platserna som ledamöter och ersättare. Nomineringsrätten bygger på att 

respektive parti självständigt och oberoende ska få föreslå den person som 

partiet vill nominera. Nomineringsrätten är inte möjlig att inskränka. Oaktat 

den fria nomineringsrätten finns vissa regler och förutsättningar som 

partierna ändå har att förhålla sig till. Det finns till exempel regler om 

valbarhetshinder i kommunallagen, aktiebolagslagen, föräldrabalken med 

flera som måste iakttas. Likaså ställer aktiebolagslagen indirekt vissa 

grundläggande krav på ledamöter i styrelserna som partierna behöver 

förhålla sig till. 

Men det ovanstående innebär dock inte något hinder mot att staden jobbar 

med jämställdhet mer generellt eller att partierna frivillig kommer överens 

om särskilda nomineringsförfaranden. Staden till exempel jobba med att tar 

fram statistik som bygger på ett jämställdhetsperspektivet eller vidtar andra 

åtgärder som handlar om att informera eller visa på önskad inriktning 

avseende nomineringarna för att uppnå ökad jämställdhet eller för att möta 

andra behov. Ett bra exempel rörande just detta är Domstolsverkets arbete 

för att få en bredare rekrytering av nämndemän och som genomfördes inför 

mandatskiftet 2014.  

Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Det förekommer inom 

staden ingen kvotering till styrelser och nämnder och de åtgärder som är 

möjliga med aneldning av tidigare beslut kan inte inskränka nominerings-

rätten genom till exempel ett system för kvotering.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 1. Motionen om att upphöra med kvotering i alla kommunens styrelser och 

nämnder avslås. 
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24 Dnr KS 2017/00543-1.2.1 
Beslut - Motion från (V) om vård på hemmaplan 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki, Anna Maria Romlid Olle Kvarnryd och Harri Åman (V) 

har i en motion med rubriken "Vård på hemmaplan" föreslagit:  

Att ansvarig nämnd utreder behovet av och olika sätt att utöka vården för 

ungdomar genom lösningar inom Västerås kommun: 

- Utökning av olika typer av förebyggande arbete. 

- Öppenvårdsinsatser där individen bor kvar i sitt hem men ingår i någon 

form av behandling eller aktivitet som utförs i offentlig regi. 

- Hem för vård och boende i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige har den 9 mars 2017, § 108, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till Individ- och 

Familjenämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

25 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


