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§135 Dnr NIF 1809363-

Val av justerare

Beslut
Army Bustos Teljebäck (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Army Bustos Teljebäck (S) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§136 Dnr NIF 1809367-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan godkänns.
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden för dagens 
sammanträde.
Samuel Stengård (KD), Anna. Hård af Segerstad (M) och Håkan Lindberg 
(M) anmäler ett nämndinitiativ enlig § 154
Samuel Stengård (KD) anmäler en övrig fråga angående uppföljning av VIK 
hockeys arbete med anledning av skriverier i VLT.
Erik Johansson (SD) anmäler en övrig fråga angående ansvar utebad 
Sundängen och Johannesberg.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§137 Dnr NIF 2021/00011-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-05-17 till 
2021-06-14.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§138 Dnr NIF 2021/00012-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisningen av anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-05-17 till 
2021-06-14.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§139 DnrNIF 1812440-

Direktören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
- Lenny Hallgren, direktör informerar om

- förvaltningens planerade verksamhet under sommar både ordinarie 
plus avgiftsfria
- bemanning stabschef och biträdandestabschef under sommaren
- brottsförebyggande arbete och trygghetsrådet
- VESAM fortgår under sommaren

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§140 Dnr NIF 1819456-

Information - Planeringsunderlag för serviceorterna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Sandra Vindelstam översiktsplanerare Stadsbyggnadsförvaltningen 
informerar nämnden om planeringsunderlag för 7 Serviceorter.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§141 Dnr NIF 2021/00041-1.4.2

Beslut - Månadsrapport maj 2021

Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista maj 2021 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen

Särkilt yttrande
Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Håkan Lindberg (M) och 
Samuel Stengård (KD)
”Hur hämta hem corona pengarna?
Vi är oroade för negativa ekonomiska utvecklingen för nämnden. Nu är 
prognosen närmare 10 Mkr och har sedan förra beskedet ökat med 60%. och 
att kommunstyrelsen har begärt att negativt resultat oavsett orsak ska hämtas 
in innan året är slut. Nämnden behöver se över vilka investeringar som kan 
skjutas på. Ett exempel som nämnden hade kunnat stoppa är investeringen i 
Fredriksbergsbadet. Fortfarande finns det möjlighet att stoppa investeringen i 
omklädningsrum Bäckby.”

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapport till 
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfaller i förhållande till budget.
Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, 
september, oktober och november.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§142 Dnr NIF 2021/00137-1.3.6

Beslut - Utvecklingsplan, ledare och medarbetare i mästarklass

Beslut
Nämnden beslutar att anta Kultur- idrott- och fritidsförvaltningens 
utvecklingsplan för ledare och medarbetare i mästarklass.

Ärendebeskrivning
Kultur- idrott- och fritidsförvaltningens organisation består av människor 
som ska leverera riktigt bra service och kvalitet genom alltid bästa möjliga 
möte. Vi ska bidra till magiska ögonblick, livskvalitet och en socialt hållbar 
stad för alla invånare och alla som besöker vår stad. För att kunna göra det 
hållbart och långsiktigt är det av yttersta vikt att vi har ledare och 
medarbetare i mästarklass. Vi når mästarklass genom att ha motiverade, 
engagerade och välmående ledare och medarbetare med ett tydligt fokus på 
våra och Västerås stads mål. Vi strävar efter att ha Västerås stads högsta 
värden på HME, Ledarindex och Ambassadörsindex. I det rådande läget 
kring pandemin så krävs det mer än någonsin en anpassningsbar organisation 
med flexibla arbetssätt och arbetsplatser.

Den här utvecklingsplanen syftar till ett hållbart och långsiktigt 
utvecklingsarbete med strävan att nå mästarklass.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden beslutar att anta Kultur- idrott- och fritidsförvaltningens 
utvecklingsplan för ledare och medarbetare i mästarklass.

Yrkanden
Erik Johansson (SD), Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S) 
och Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§143 Dnr NIF 2020/00261-2.6.1

BesSut - Drift av gästhamn
Ärenden ajourneras från 13:48 till 15:00.

Beslut
- Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att:

- förvaltningen tillsammans med förvaltare för gästhamnsbyggnaden 
och jurister ta fram förslag för framtida driftsform för gästhamnen 
med ställplatser för husbilar.
- förlänga koncessionsavtal, KIF 2015/232, som längst till 2022-12- 
31.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Håkan Lindberg (M) och 
Samuel Stengård (KD)
” Vi moderater och kristdemokrater vill ha en gästhamn värd namnet. En 
hamn som så väl västeråsare som gäster vill besöka som sjuder av liv så väl 
vinter som sommar. Här borde det finnas bra möjligheter med bra service, 
god mat och fina möjligheter att ställa upp sin husbil. Vi värnar fri 
företagsamhet och vill att alla som vill rusta upp gästhamnen ska kunna få 
möjlighet att lägga anbud.”

Ärendebeskrivning
Västerås stad har idag en gästhamn med även tillhörande ställplatser för 
husbilar i Lögarängen. Denna gästhamn drivs idag av en extern aktör som 
har ett koncessionsavtal med Västerås stad, Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen. Idag täcker inte de avgifter som aktören betalar till 
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen de utgifter som förvaltningen har 
vilket medför att båtkollektivet täcker dessa kostnader. Detta medför även att 
förvaltningen inte har möjlighet att inom sin verksamhet att utveckla 
gästhamnen och dess ställplatser.
Förvaltningen har även haft en upphandling för ett nytt längre 
koncessionsavtal inför denna säsong men förvaltningen avbröt 
upphandlingen då ingen av anbuden kom upp till de kostnader som 
förvaltningen har idag.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:

- Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att:
- förvaltningen tillsammans med förvaltare för gästhamnsbyggnaden 
och jurister ta fram förslag för framtida driftsform för gästhamnen 
med ställplatser för husbilar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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- förlänga koncessionsavtal, KIF 2015/232, som längst till 2022-12- 
31.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar första attsatsen om formuleras enligt 
följande:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att:
- förvaltningens tillsammans med fastighetsförvaltare Teknik- och 
fastighetsförvaltningen (TFF) för gästhamnsbyggnaden och jurister ta fram 
långsiktiga förslag för framtida driftsform för gästhamnen med ställplatser 
med fler ställ platser för husbilar.
Army Bustos Teljebäck (S), Erik Johansson (SD), Anna Hård af Segerstad 
(M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till Vicki 
Skure Eriksson (C) förslag till om formulering av första attsatsen.

Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S), Erik Johansson (SD), 
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) yrkar bifall till attsats två.

Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) yrkar att:
” förvaltningen får i uppdrag att hitta en långsiktig lösning för gästhamnen 
och få till fler ställplatser för husbilar där alla företag som önskar kan få 
lägga anbud.”

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut avseende första och 
andra attsatsen och att nämnden bifaller detta.
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Anna Hård af Segerstad (M) 
m.fl. Ordföranden frågar nämnden om detta och finner att nämnden avslår 
desamma.

13 (30)
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§144 Dnr NIF 2021/00135-1.2.3

Beslut - Uppdrag om utvärdering av genomförande av kontanter 
i nya Lögarängsbadet

Ärenden ajourneras från 14:05 till 15:03.

Beslut
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att nya Lögarängsbadet 
ska fortsätta ha kontanthantering och förvaltningen föra samtal med Medley 
om vikten av badet ska vara möjligt att besöka även för de som inte har 
Swish, betalkort eller Apple pay.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), 
Håkan Lindberg (M)
”Betala med kontanter i Lögarängsbadet
Även om allt färre använder sedlar och mynt Nya Lögarängsbadet ett 
kommunalt badhus, där driften sköts av en privat aktör, som måste vara 
tillgängligt för alla västeråsare. Offentlig verksamhet som kommunen är har 
en skyldighet att ta emot ett legalt betalmedel, i detta fall kontanter.
Med tanke på den låga användningen av kontanter så är det låg risk för rån 
och det finns slutet pengahanteringssystem.
Det är därför rimligt att nya Lögarängsbadet fortsättningsvis även tillåter 
kontant betalning men följa utvecklingen och Riksbankens arbete med e- 
kronor för att om situationen förändras, i så fall förändra beslutet om att 
också tillåta kontantbetalning.”
Ärendebeskrivning
I samband med öppnandet av nya Lögarängsbadet lämnades ett önskemål om 
att få införa kontantfritt på badet, detta lyftes i nämnd och beslut togs om att 
kontanter skulle gälla som godkänt betalningsmedel och att andel köp på 
detta sätt skulle utvärderas under ett år. En invändning som lämnades var att 
vissa grupper skulle vara mer benägna än andra till kontantköp och att ett 
borttagande skulle ses som begränsande/exkluderande.
Medley har på nytt framfört önskemål om att få ta bort kontanter från badet 
då detta upplevs som ett stort säkerhetshot och ett arbetsmiljöproblem för 
personalen. Medleys utvärdering av kontantköp gjorda från 2019 till 31 mars 
2021 visar att andelen köp med kontanter gått ned från 6 till 4 % av alla köp 
på badet (mars 2021 3,7%).
På frågan om det finns något som sticker ut gällande kontantköp sett till 
kundgrupp, särskilda köp eller tider så finns det inget samband som gör att 
ett borttagande av kontantköpen skulle exkludera eller försvåra för en 
särskild kundgrupp eller aktivitet enligt Medley.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Allt fler bad, stora anläggningar som små, inför kontantfritt och det är 
särskilt vanligt vid ny öppning eller efter kraftiga renoveringar. De två nya 
bad som är närmast Västerås, Köping och Enköping, är båda kontantfria.
Allt färre väljer att betala med kontanter i samhället och modem teknik, som 
t.ex. i en badanläggning anpassas efter att köp sker på andra sätt. Nr allt farre 
kontanter hanteras i övrig handel ökar risken där dessa fortsatt accepteras 
och det blir en risk och ett arbetsmiljöproblem. Utöver detta är det också 
idag allt svårare och dyrare att hantera kontantinlämningar för verksamheter 
som accepterar kontantköp.
Noterbart är att Kristiansborgsbadet är kontantlöst sedan 2018.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande godkänner att Lögarängsbadet 
blir kontantfritt från 1 september 2021 utifrån gjord utvärdering av köp 
2019-2021.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) yrkar att nya Lögarängsbadet ska fortsätta ha kontanthantering
Att föra samtal med Medley om vikten av badet ska vara möjligt att besöka 
även för de som inte har Swisch, betalkort eller Apple pay.

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstad (M) mfl.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut Anna Hård af Segerstad 
(M) m.fl förslag och att nämnden beslutar enlighet med detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§145 Dnr NIF 2021/00112-7.4.1

Beslut - Uppdrag om översyn Arosvallen
Ärenden ajourneras från 14:17 till 15:05.

Beslut
Ärendet återremitteras för att kompletteras med:

förvaltningen får i uppdrag att även redovisa vad som behöver 
åtgärdas på Arosvallen ur ett 1-5-årsperspektiv. 
förvaltningen får i uppdrag att hitta en långsiktig lösning för Västerås 
friidrott, företrädesvis på en plats där inomhus-, utomhusarena samt 
kastring kan samlas.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), 
Håkan Lindberg (M)
”Västerås friidrott har blivit lovad en ny arena. I väntan på den rustades 

Arosvallen minimalt upp inför SM 2008. Föreningen har under det gångna 
året fått varit med och tagit fram ritningar för en helhetslösning för så väl 
inomhus som utomhusarenor. S-styret har sagt upp Rocklundaavtalet och nu 
drabbas återigen. Att se kortsiktigt och rusta upp Arosvallen inför SM- 
veckan 2024 är inte schysst mot alla friidrottsbam.”

Ärendebeskrivning
Arosvallen har varit stadens huvudarena för friidrott utomhus i många år. 
Tidigare var även Arosvallen stadens huvudarena för fotboll. Förutom 
friidrotten så har också Västerås Ro deers (amerikansk fotboll) sin 
verksamhet förlagd till Arosvallen.
Arosvallen är sliten och uppfyller inte dagens krav på en friidrottsarena för 
t.ex. nationella tävlingar. Området Arosvallen har även under en längre 
period pekats ut som ett exploateringsområde. Underhållsarbete har därför 
begränsats till det mest nödvändiga vilket har medfört att tävlingsytor, 
läktare och omklädningsbyggnad är nedgångna.
För området ska det tas fram en fördjupad översiktsplan för framtida 
exploatering, främst för universitetets expansion och även behov av 
studentbostäder. Tidsperioden fram till exploatering är satt till cirka 10 år 
vilket innebär att Arosvallen kan vara kvar för idrottsverksamhet 10 år till.
En inhyming av en ny friidrottsarena på Rocklunda beror på omfattning och 
innehåll. Staden har tagit fram lokalprogram för en arena som sedan 
beslutades revideras på grund av för hög investeringsnivå. Det finns i 
dagsläget ingen framtagen offert för en ny anläggning och samtal pågår 
mellan Västerås Stad och Rocklunda Fastigheter AB. En ny anläggning

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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tillför också ett värde till bolaget som staden skulle få betala för vid ett 
eventuellt återköp, liksom övriga nya anläggningar. Vid en inhyrning 
tillkommer utöver kapitaltjänstkostnader också drift och media (samtidigt 
behöver driftkostnaden vid Arosvallen hanteras avtalsmässigt).
Renoveras Arosvallen för ett kommande SM och en följande nyttjandetid om 
10 år tillkommer endast kapitaltj änstkostnaden då driften redan finns.
För det fall en ny anläggning byggs på Rocklunda behöver den stå klar inför 
friidrotts SM 1 juli 2024. Arenan bör vara klar senast augusti 2023 om den 
skall kunna fungera vid en SM-vecka, då anläggningen behöver trimmas in. 
Man behöver även arrangera mindre tävlingar innan ett SM. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen bedömer inte att det är genomförbart att ha en ny 
arena på plats till augusti 2023. Det finns i dagsläget inga handlingar för 
arenan och ingen projektering är påbörjad. Det finns kommande risker i 
projektet, ingen arkeologisk utredning är ännu genomförd. Slutligen pågår 
samtal med hyresvärden kring vilka hyresnivåer tillkommande anläggningar 
ska ha.
Arosvallen som idrottsarena kan med fördel vid exploatering av området 
omvandlas som en del i det nya och då som en spontanidrottsyta för 
allmänheten med friidrottsbanor och fotbollsplan. Det kopplar även på det 
antikvariska utlåtandet från Stadsantikvarien.
Antikvariskt utlåtande Arosvallen
Platsen Arosvallen, med funktionen idrottsarena, har ett högt kulturhistoriskt 
värde.
kontinuiteten i att ha varit en plats för Västeråsarnas idrottsutövning och 
tävlingar i ca 90 år
att Arosvallen, tillsammans med t ex Kristiansborgsbadet, är ett uttryck för 
den framväxande idrottsrörelsen under 1900-talet
att Arosvallen är lokalt känd och finns i Västeråsarnas kollektiva minne
att Arosvallen tillsammans med övriga byggnader i området (bl.a. skolorna) 
skapar en bebyggelsemiljö med en sammanhållen karaktär. Byggnaderna och 
platserna förstärker varandra och upplevelsen av platsen. När det gäller 
Widenska gymnasiet så har man byggt vidare på den etablerade inriktningen 
i området.
Det kulturhistoriska värdet i Arosvallen och dess närområde är en viktig 
resurs och kvalité för staden och Västeråsarna att förvalta i den växande 
staden.
De byggnadsverk (nuvarande läktare, omklädningsrum, små byggnader som 
hyser kringfunktioner) som finns på Arosvallen är inte från ursprungstiden, 
de är tidstypiska från mitten av 1900-talet men bedöms inte ha något högt 
kulturhistoriskt värde. De enskilda delarna kan restaureras, ersättas eller 
plockas bort.
Entrén mot Vasagatan är viktig att värna.
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De södra läktarnas tak är karakteristiska för området och kan med fördel 
behållas.
Ev. nya tillägg i området bör harmoniera med omgivningen och ska inte 
dominera.
Kopplingen mellan Arosvallen och Kristiansborgsbadet kan med fördel 
förstärkas. Detta kan göras genom att ta bort de stora skyltarna på vallens 
östra sida och öppna upp för sikt mellan kullen där badet ligger och den lägre 
liggande idrottsvallen.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande föreslår för Kommunstyrelsen 
att Arosvallen rustas upp för att kunna bedriva idrottsverksamhet där i 10 år 
till. Kostnaden för upprustningen föreslås ersätta den av Kommunstyrelsen 
tidigare beviljade ramjusteringen för ny Friidrottsarena som finns i ram för 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande från 2023.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar ärenden återremiss för att kompletteras med:
- förvaltningen får i uppdrag att även redovisa vad som behöver åtgärdas på 
Arosvallen ur ett 1-5-årsperspektiv.
- förvaltningen får i uppdrag att hitta en långsiktig lösning för Västerås 
friidrott, företrädesvis på en plats där inomhus-, utomhusarena samt kastring 
kan samlas.

Anna Flård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) yrkar bifall till Vicki Skure Eriksson (C) förslag avseende återremiss 
och första attsatsen, samt yrkar att förvaltningen får i uppdrag att hitta en 
långsiktig lösning för Västerås friidrott, företrädesvis på en plats där 
inomhus, utomhus arena samt kastring kan samlas.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Vicki Skure Eriksson (C) yrkande.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar 
enlighet med detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

18 (30)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-22

19 (30)

§146 Dnr NIF 2021/00136-7.4.2

Beslut - Revidering av beslut grind på Å-piren

Ärenden ajourneras från 13:48 till 15:07

Beslut
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att:

- utreda möjligheten att göra om platserna innan betongpiren till gästhamnsplatser.

- den tidsstyrda grinden med placering vid Å-piren är låst dygnet runt tills alla eller 
del av platserna innan betongpiren är omgjorda till gästhamnsplatser. När delar av 
Å-piren blir gästhamnsplatser flyttas grinden så att gästhamnsdelen blir tillgänglig 
för allmänheten, med en tidsplan på 1-2 år och att utvecklingen ska ske i dialog med 
båtägarna.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Från 2017 har skedde det en kraftig ökning av ordningsproblem främst i 
fritidsbåtshamnen i Lögarängen och där var det stöld ur båt som ökade mest 
enligt polisens statistik.
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har under 2018 och 2019 satt upp 
grindar vid bryggorna i Lögarängen för att försvåra bland annat inbrott i 
fritidsbåtarna. Grindarna och att den nedbrunna restaurangen byggdes upp 
har minskat ordningsproblemen på bryggorna.
Den första tiden tidsstyrdes grinden till Å-piren så att den var öppen dagtid 
och låst nattetid, men tyvärr dröjde sig ibland folk kvar på piren. Då det blev 
fortsatt problem med inbrott i båt på Å-piren låstes den dygnet runt vilket 
medförde att inbrotten minskade mycket, enligt polisens statistik, och 
båtägarnas trygghet ökade. Förvaltningen har under våren skickat ut ett 
frågeformulär till de med båtplats vid Å-piren, sammanställning av svar se 
bilaga 3.
Nackdelen med att låsa båtbryggor är att man minskar allmänhetens 
möjlighet till ett Mälamära område som är populärt även för de utan båt. De 
flesta bryggorna i Västerås är öppna och populära att vistas på sommartid 
och målsättningen bör även i framtiden vara öppenhet. Men tyvärr har 
problemen på Lögarängen varit för stora och då har låsta grindar varit det 
bästa alternativet. Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen kommer att titta på 
tillsammans med de som driver Gästhamnen om delar av Å-piren i framtiden 
kan användas som Gästhamn vilket innebär att grinden flyttas så att hela 
eller delar av Å-piren blir tillgänglig för allmänheten. Detta kommer ta ett
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antal år då de båtar som idag ligger vid Å-piren är svåra att flytta på då det är 
brist på den typen av båtplatser i Lögarängen. Intäkter för delen innan 
betongpiren ligger på drygt 100 000 kr per år och om en omflyttning ska ske 
kommer platserna inte att kunna hyras ut under processen vilket innebär 
minskade intäkter för fritidsbåtsverksamheten.
Enligt detaljplanen för området är ytan inte allmän platsmark. Hela piren 
utgörs av specialområde (vattenområde för bryggor mm) i båda de berörda 
detaljplanerna. Det är därmed inte allmän platsmark, se bilaga 1 Detaljplan 
SPL 434K och bilaga 2 Detaljplan SPL 390 J.
Om grinden är öppen dagtid och låses nattetid förordar förvaltningen att 
väktare ronderar och kontrollerar att grinden är låst och avhyser de som inte 
har en båtplats på piren, detta innebär att förvaltningen måste skapa tillstånd 
för de med båtplats vid piren för att väktarna ska veta vilka som är behöriga. 
Kostnaden för väktare 15 april till sista september blir kring 80 000 kr. Ska 
grinden vara öppen hela året blir kostnaden strax under 200 000 kr, 
alternativet kan vara att de som vinterligger i vattnet erbjuds annan plats.
Precis i anslutning till Å-piren har en tidigare låst pir, Stenpiren, 2018 gjorts 
iordning för allmänheten och denna pir har blivit ett populärt stråk. Den 
piren har rustats och breddats och har fått fina soldäck och sittbänkar samt 
ett gångstråk längs med piren. Det finns också en ramp som gör det möjligt 
att ta sig ut med rullstol.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att utreda möjligheten 
att göra om platserna innan betongpiren till gästhamnsplatser.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att den tidsstyrda 
grinden med placering vid Å-piren är låst dygnet runt tills alla eller del av 
platserna innan betongpiren är omgjorda till gästhamnsplatser. Om delar av 
Å-piren blir gästhamnsplatser flyttas grinden så att gästhamnsdelen blir 
tillgänglig för allmänheten.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Erik Johansson (SD), Anna Hård af Segerstad 
(M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till första 
attsatsen.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar andra attsatsen om formuleras enligt 
följande:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutar att:
- den tidsstyrda grinden med placering vid Å-piren är låst dygnet runt tills 
alla eller del av platserna innan betongpiren är omgjorda till 
gästhamnsplatser. När delar av Å-piren blir gästhamnsplatser flyttas grinden 
så att gästhamnsdelen blir tillgänglig för allmänheten, med en tidsplan på 1 -2 
år och att utvecklingen ska ske i dialog med båtägarna.
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Anny Bustos Teljebäck (S), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård 
(KD) och Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till Yicki Eriksson (C) yrkande.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) yrkar avslag till andra attsatsen lämnar eget yrkande enligt följande:
” den tids styrda grinden med placering vid Å-piren är låst dygnet runt tills 
alla delar av platserna innan betongpiren är omgjorda till gästhamnsplatser. 
När delar av Å-piren blir gästhamnsplatser flyttas grinden så att 
gästhamnsdelen blir tillgänglig för allmänheten och att eventuella kostnader 
för detta tas av gästhamnen.”
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till andra attsatsen enligt förslag till beslut.

Proposition
Inledningsvis finner ordförande att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende beslutsatsen 1 och att nämnden beslutar enligt med detta.
Vidare finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut avseende 
beslutssats 2, dels Anna Hård af Segerstad (M) m.fl. förslag, dels Erik 
Johansson (SD) förslag och dels Vicki Sture Eriksson (C) förslag.
Nämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner enligt Vicki Skure Eriksson (C) förslag.
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§147 Dnr NIF 2021/00144-1.2.3

Beslut - Nämndinitiativ från (SD) om större zipline-bana på 
Björnön för en bredare och mer aktiv naturskön upplevelse

Ärenden ajourneras från 14:33 till 15:07

Beslut
Nämndinitiativ föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S), 
Mathias Mardani (S), Jenny Boström (L) och Andreas Porsvald (MP):
” Vi är positiva till idén om en större och längre zip-linebana på exempelvis 
Bjömö och det finns idag en ny längre bana vid Bjömögården som till del 
möter upp det som föreslås i nämndinitiativet. Vidareutveckling skulle kunna 
vara möjlig i linje med vad nämndinitiativet föreslår och kan lyftas in det 
utvecklingsarbete som är igång i samband med ansökningar av 
Leaderprojekt eller annan extern finansiering tillsammans med andra aktörer, 
men inte att det är kommunen som ska äga och driva den.”

Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) 
och Håkan Lindberg (M):
Vår grund är att kommunen ska vara möjliggörare och vara behjälplig för 
entreprenörskap. Idag finns det redan en zip-line på Björnön som är 85 meter 
och nyligen invigd. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har många 
behjärtansvärda insatser, kostnader och investeringar. Få ärenden i nämnden 
är lagstadgade. Förslag om att investera och driva en Zip-line är en 
verksamhet för en privat aktör att bekosta och bedriva.
Särskilt yttrande från Erik Johansson (SD):
"Sverigedemokraterna ser mycket positivt på att det utvecklas attraktioner på 
Björnön i enlighet med vårt nämndinitiativ. Vi ser fram emot ytterligare 
utveckling för att göra Björnön än mer attraktiv för friluftslivet."

Ärendebeskrivning
Erik Johansson och Sofia Bendix, Sverigedemokraterna, har i ett 
nämndinitiativ med rubriken Större zipline-bana på Björnön för en bredare 
och mer aktiv naturskön upplevelse föreslagit att Många människor i 
Västerås kommun är aktiva både under sommaren som på vintern. Intill 
Bjömögården finns idag en ytterst liten och kort Zipline-bana som hänger 
över en höghöjdsbana. Det är inget som får igång adrenalinet hos de 
upplevelsesugna Västeråsarna. Zipline är en linbana där passageraren är 
fastspänd i en sele och som svävandes åker ner på en vajer från exempelvis 
ett berg eller mellan två träd över en sjö. Därför skulle en större Zipline-bana
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vara ett mycket välkommet tillskott på Björnön. Det finns Zipline-banor 
utspritt över landet och många turister lockas till denna sorts aktivitet. Det är 
en förlängning och naturlig utbyggnad av den höghöjdsbana som redan finns 
på Björnön idag. En bra placering skulle vara på Bjömöbacken, eller annan 
plats där det finns höga träd som står en längre bit från varandra. Genom 
denna aktivitet får man en fm utsikt över Björnön och det ger människor 
möjligheten till att se delar av Björnön som de aldrig tidigare har kunnat. Det 
skulle uppskattas av både stora som små. Denna sorts aktivitet skulle vara en 
guldklimp i Västerås.
Nämndinitiativet har den 2021-05-11 anmälts till Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande för beredning.
Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet avslås 
mot bakgrund av att denna typ av projekt inte prioriteras och bör ligga på 
privata aktörer att genomföra.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Håkan Lindberg (M) 
och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar nämndinitiativ föranleder ingen 
ytterligare åtgärd.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Anna Hård af 
Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Håkan Lindberg (M) och Vicki Skure 
Eriksson (C) m.fl förslag att nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare 
åtgärd dels Erik Johansson förslag att nämndinitiativet bifalls.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Nämnden godkänner det förslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enlighet med Anna 
Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Håkan Lindberg (M) och 
Vicki Skure Eriksson (C) m.fl.

Kopia till
Erik Johansson (SD)
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§ 148 Dnr NIF 2021/00159-7.1.4

Information - Barnkonsekvensanalys av föreningsstödet

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Marie Sandersson Bergwall strateg idrott informerar nämnden utifrån att 
barnkonventionen blev lag.
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§149 Dnr NIF 2021/00158-7.1.4

Information - Fritidsbanken

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Marie Sanderson Bergwall strateg idrott informerar nämnden om 
Fritidsbanken.
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§150 Dnr NSF 2021/00157-7.0.2

Information - Medlemskap i Växhuset ekonomiska förening

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Åsa Sundgren informerar nämnden avseende medlemskap i Växhuset 
ekonomiska förening.
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§151 Dnr NIF 2021/00164-7.0.2

Information - Utveckling Vedbobacken

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Christian Larenas, markförvaltare Teknik och fastighetsförvaltningen 
informerar nämnden om utveckling av Vedbobacken.
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§152 Dnr NIF 2020/00005-1.3.3

Information från verksamheten

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Åsa Sundgren Häggberg verksamhetschef fritid och förebyggande 
informerar nämnden om brottsförebyggande åtgärder och läget runt Västerås 
stadsdelar, ökade polisnärvaro i Västra stadsdelarna. Vallby hotfullt beteende 
mot fältarbetare. Viksäng lugnare efter punktinsatser. City förflyttning av 
missbrukare till Vasaparken, övrig bra sommarplanering.
Torbjörn Berggren strateg fritid och förebyggande informerar om avgiftsfria 
sommar aktiviteter 40 projekt, 7 fullbokade. Kollo alla platser är tillsatta och 
Västeråsgården har startat. Arbete med IOP med föreningarna har gått bra,
Magnus Jansson verksamhetschef idrott informerar nämnden om, arbete 
avseende Fredriksbergsbergsbadet startas om någon gång under april-maj 
2022. Lövudden badplatser har skett en hel del skadegörelse, mycket 
nedskräpning och det har skett eldning på olämpliga platser.
Karin Spets strateg idrott informerar nämnden om nämnden om
Barkarö motionsspår och tillgänglighetsprojekt.
Stefan Tielinen strateg idrott, informerar nämnden om Rocklunda 
fastigheter, projekt biologiska mångfald. Strandvärdar från VSS ungdomar är 
igång. Cricket önskar utveckla sin verksamhet, invigning av nya utebadet, 
hinderbanans nya hinder kommer vara på plats inom några veckor.
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§153 Dnr NIF 1812441-

Övriga frågor

Beslut
Övriga frågor förklaras besvarat

Ärendebeskrivning
Fråga från Samuel Stengård (KD) gällande VIK hockey,
Magnus Jansson, verksamhetschef idrott, svarar att han och Vicki Skure 
Eriksson (C) ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande träffade 
VIK hockey, dem prioriterar värdegrundsarbete. De har här även anställd ny 
personal från RF-Sisu med start i augusti.
Fråga från Erik Johansson (SD) gällande driftansvar av Sundängen och 
Johannisbergs badplats. Magnus Jansson, verksamhetschef idrott, svarar på 
frågan.
Vicki Skure Eriksson (C) ordförande tackar nämnden och förvaltningen för 
deras insatser under våren och önskar samtliga en trevlig sommar.
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§ 154 Dnr 2021/00173-1.2.3

Nämndinitiativ från M och KD- proaktivt förebyggande arbete för
ökad trygghet i centrumnära område

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.
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