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§181 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Amanda Grönlund (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes sianatur Utdraasbestyrkande
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§182 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende med information 
från Länsförsäkringar och Archus arkitekter.

2. (M) och (KD) anmäler ett nämndinitiativ om kanalbolaget.

2. Paragraferna 181-192 är offentliga.

Justerandes sicnatur Utdracsbestyrkande
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§183 Dnr KS 2022/00018-1.4.2

Beslut - Månadsrapport mars 2022 för Västerås stad

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) inkommer med ett särskilt 
yttrande:

"Det är oerhört oroande att äldrenämnden inte klarar att hålla sin budget. 
Antagen budget av kommunfullmäktige ska respekteras. Nämnden har 
dessutom stora utmaningar med kvalitet. IM och KD:s budget framgår 
tydliga prioriteringar och där nämnden också har en högre ram.".

Ärendebeskrivning
Årsprognosen för Västerås stad visar ett överskott på 213 mnkr, eller 2,2 % 
av skatter och generella statsbidrag. På grund av börsens nergång är 
prognosen exklusive realisationsvinster/förluster och exploatering högre, 258 
mnkr.

Årets budget är 149 mnkr, eller 1,6 % av skatter och generella statsbidrag. 
Prognosen innebär en budgetavvikelse på 64 mnkr. Högre skatteintäkter och 
generella statsbidrag ingår i prognosen med 128 mnkr.

Realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar är för perioden 58 mnkr, 
huvudsakligen från försäljning av tomträtter. Finansiella realisationsvinster 
och -förluster från aktier och fonder, på -135 mnkr ingår i finansnettot.

Prognosen för verksamhetens resultat, före finansposter, är ett överskott med 
306 mnkr. Att prognosen är positiv beror främst på högre skatteintäkter, 
högre statsbidrag samt realisationsvinster av anläggningstillgångar.

Nämnderna har en sammanlagd prognos på ett underskott på -10 mnkr, 
exklusive realisationsvinster och överskott för finansiell leasing. Underskott 
bedöms i äldrenämnden (-14 mnkr), nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande (-2 mnkr) samt byggnadsnämnden (-1 mnkr).

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes signatur Utdracsbestyrkande
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Kopia till
Samtliga nämnder
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§ 184 Dnr KS 2022/00420-1.7.1

Beslut - Svar på remiss - En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95

Beslut
1. Yttrande över gårdsförsäljningsutredningens betänkande - En möjlighet 
till en småskalig gårdsförsäljning av allcoholhaltiga drycker antas med 
ändringen att följande stycke utgår:
"Västerås stad anser därför att det nya regelverket ska tillåta att producenter 
producerar upp till en årlig volym om 1 miljon liter istället för den 
föreslagna volymen om 500 000 liter starköl eller cider per år (dvs. drycker 
med en alkoholhalt upp till 10 volymprocent alkohol) och ändå anses som 
småskaliga producenter. (Jämför med vad som anges i betänkandet avsnitt 
10.3.3 Småskalighet och oberoende, sid. 135 ff.)".

2. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Särskilt yttrande

Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S) och 
Maria Kesselring (S) inkommer med ett särskilt yttrande:

"Socialdemokraterna säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är 
förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för 
alkoholdrycker. Vi ser risker med att gårdsförsäljning skulle äventyra 
Systembolagets försäljningsmonopol."

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M) och Stefan Lindh (M) 
inkommer med ett särskilt yttrande:

"Om Moderaterna fritt fått utforma ett system för gårdsförsäljning hade det 
sett väsentligt annorlunda ut än det som nu föreslås. Det är nämligen en 
synnerligen begränsad form av gårdsförsäljning som föreslås. Utredningens 
förslag till krav och begräsningar sammantaget är alldeles för långtgående. 
Det gör att som förslaget ser ut nu kommer, i princip, bara kunna bedrivas av 
en liten minoritet av landets producenter.

Utredningen säger att gårdsförsäljning ska få bedrivas av den som tillverkar 
alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt, samt av den 
som odlar druvor som används för vintillverkning. Småskalig produktion är 
enligt utredning tillverkning som årligen uppgår till högst 75 000 liter 
spritdrycker, 500 000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent 
alkohol (exempelvis öl eller cider) eller 200 000 liter jästa drycker med mer 
än 10 volymprocent alkohol (exempelvis vin och fruktvin). Tillverkaren ska 
också vara ekonomiskt och juridiskt oberoende från storskaliga tillverkare. 
Möjligen skulle ett krav om hantverksmässig produktion eller motsvarande

Utdracsbeslvrkande
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kunna finnas med istället för volymbegränsningar som hindrar ambitiösa 
företagare.

Ett grundläggande krav för gårdsförsäljning som utredningen föreslår är att 
gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en 
föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på 
tillverkningsstället. Detta innebär ju en mycket rejäl begränsning. Det blir 
alltså inte möjligt att bara svänga förbi en vingård eller ett mikrobryggeri för 
att köpa sig några flaskor. Med detta krav görs försäljningen till sekundärt. 
Det är upplevelsen som är det primära. Då borde rimligen upplevelser, 
måltid, logi eller annan turistverksamhet. Det är inte helt ovanligt att till 
exempel en vingård har flera verksamheter och som gynnar den lokala 
bygden.

Försäljningen till varje enskild person vid samma besökstillfälle ska enligt 
förslaget inte få överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter andra jästa 
drycker, och 3 liter starköl. Givet kravet om att försäljning bara får ske i 
samband med t.ex. ett studiebesök torde det vara möjligt att tillåta betydligt 
större försäljningsvolymer utan att gårdsförsäljningen skulle kunna anses 
vara ett alternativ till Systembolagets försäljning. Rimligen borde minsta 
gräns vara 12 flaskor vin, 12 liter öl eller jästa drycker och 2 liter sprit."

Amanda Grönlund (M) och Emil Thessén (-) inkommer med ett särskilt 
yttrande:

”Kristdemokraterna är principiellt inte emot gårdsförsäljning av 
lokalproducerad alkohol i små volymer. Vår ståndpunkt är att 
Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. Om gårdsförsäljning 
skulle visa sig vara förenligt med Systembolagets monopol skulle vi vara 
positiva till ett sånt införande. Där är vi dock inte idag. Frågan har utretts 
flera gånger och slutsatsen har varit att om enbart svenska tillverkare får 
sälja sina produkter direkt till konsument på tillverkningsstället är det 
diskriminerande samt strider mot EU-rätten. Detta med anledning av att ett 
enskilt land inte får diskriminera utländska producenter eller produkter. 
Kristdemokraterna har därför ställt sig bakom det tillkännagivande som 
riksdagen gav till regeringen 2018 om att under förutsättning att 
Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas verka för en 
lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.".

Reservation
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S) och Solveig Nilsson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ann-Louise Molin Östlings (S) 
förslag.

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yttrande som lyder enligt följande:

”Det svenska detaljhandelsmonopolet är den viktigaste delen av den 
restriktiva alkoholpolitiken. Gårdsförsäljning innebär en uppluckring av 
monopolet och får därmed också konsekvenser för folkhälsan och samhället.

Justerandcs signatur Utdraesbestvrkande
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GårdsfÖrsäljning av öl och vin är inte en näringslivspolitisk fråga, det är ett 
slag mot en restriktiv alkoholpolitik som i förlängningen kan leda till ökat 
alkoholmissbruk.

Systembolaget publicerade för ett par år sedan en rapport sammanställd av 
internationella forskare. Folkhälsomyndigheten har publicerat en liknande 
undersökning som gett samma resultat. Nämligen att en förändring av 
nuvarande försäljningssystem skulle ha avgörande effekter på svensk 
folkhälsa.

Vi tycker inte att utredningen förhåller sig till folkhälsoskälet på ett 
systematiskt sätt. Dels anser vi att det är irrelevant ur ett folkhälsoperspektiv 
att gårdsförsäljningen begränsas till svenska produkter. Det är konsumtionen, 
inte ursprunget, som avgör alkoholens effekter på folkhälsan. Dels anser vi 
att folkhälsoargumentet kommer att ses som förbrukat om Sverige först 
förlorat sin rätt till detaljhandelsmonopolet på grund av att gårdsförsäljning 
införts, och därefter skulle vilja få tillbaka undantaget från EU:s regler. I 
princip betyder det att det inte går att ”backa bandet” om införandet av 
gårdsförsäljning leder till att Sverige förlorar sin rätt till 
detaljhandelsmonopol på alkoholdrycker.

En helt central frågan gäller dock förslagets indirekta effekter i det fall då 
gårdsförsäljning, efter dess införande, bedöms vara oförenligt med EU:s 
regler om fri rörlighet och det svenska detaljhandelsmonopolet. Utredningen 
övertygar inte på punkten om en sådan situation helt kan uteslutas, eller att 
Sverige faktiskt kan ”backa bandet” gentemot EU och dra tillbaka de 
ändringar av alkohollagen som förslaget om gårdsförsäljning innebär om 
denna situation uppstår. De förväntande vinsterna av att införa 
gårdsförsäljning enligt utredningens modell kan inte motivera denna risk, 
och förslaget bör därför inte bli verklighet.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Västerås stad beslutade på sitt sammanträde den 9 mars 
2022 genom att bifalla ett nämndinitiativ att staden ska yttra sig över 
gårdsförsäljningsutredningens betänkande En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95, trots att staden inte är 
formell remissinstans.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Yttrandet över gårdsförsäljningsutredningens betänkande - En möjlighet till 
en småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker antas och 
överlämnas till Socialdepartementet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Yttrande över gårdsförsäljningsutredningens betänkande - En möjlighet till 
en småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker antas och 
överlämnas till Socialdepartementet.

UtdraBsbcstvrkandc
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Yrkanden
Ann-Louise Molin Östling (S) yrkar avslag till stadsledningskontorets 
förslag.

Elisabeth Unell (M) yrkar att följande stycke utgår i yttrandet:

"Västerås stad anser därför att det nya regelverket ska tillåta att producenter 
producerar upp till en årlig volym om 1 miljon liter istället för den 
föreslagna volymen om 500 000 liter starköl eller cider per år (dvs. drycker 
med en alkoholhalt upp till 10 volymprocent alkohol) och ändå anses som 
småskaliga producenter. (Jämför med vad som anges i betänkandet avsnitt 
10.3.3 Småslcalighet och oberoende, sid. 135 f£)M

Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och 
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) ändringsyrkande.

Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag till stadsledningskontorets förslag och 
yrkar till förmån för eget yttrande.

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och till 
Elisabeth Unells (M) ändringsyrkande.

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
till Elisabeth Unells (M) ändringsyrkande samt avslag till Anna Maria 
Romlids (V) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels avslag till 
stadsledningskontorets förslag från Ann-Louise Molin Östling (S), dels ett 
ändringsyrkande från Elisabeth Unell (M) och dels ett eget yttrande från 
Anna Maria Romlid (V).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de tre förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Elisabeth Unells (M) ändringsyrkande.

Kopia till
Socialdepartementet

12(59)
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§185 Dnr KS 2021/02310-1.3.6

Beslut om remiss - Förslag på bemötandekod för 
förtroendevalda i Västerås stad

Beslut
Förslag på bemötandekod för förtroendevalda i Västerås stad skickas på 
remiss till fullmäktigegrupperna och kommunfullmäktiges presidium.

Ärendebeskrivning
I november 2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion 
framskriven av Elisabeth Unell (M) och Anna Nordin (M).

Beslutet innebar att kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på 
en Code of Conduct, en så kallad bemötandekod, för det politiska arbetet i 
Västerås. Detta med anledning av händelser som visar på att det finns ett 
behov av en levande diskussion om hur vi bemöter varandra.

Ett förslag till en bemötandekod har arbetats fram och föreslås härmed att 
skickas på remiss till fullmäktigegrupperna och kommunfullmäktiges 
presidium. Gruppledarna och presidiet ska därefter återkomma med inspel 
till stadsledningskontoret senast den 20 maj. Ambitionen är att 
kommunfullmäktige ska kunna besluta om bemötandekoden för 
förtroendevalda i juni 2022 för att sedan användas vid de allmänna valen
2022.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes signatur Utdraasbeslvrkande
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§186 Dnr KS 2022/00404-1.3.2

Beslut om remiss - Handlingsplan kopplad till policy för 
personer med funktionsnedsättning 2020-2025

Beslut
Förslag till handlingsplan 2022-2025 kopplad till policy för personer med 
funktionsnedsättning, daterad 4 april 2022, remitteras till mottagare enligt 
sändlista med tillägg att överförmyndarnämnden och Västmanlands 
parasportförbund läggs till som remissinstanser.

Ärendebeskrivning
Västerås stad har en policy för personer med funktionsnedsättning för 2020- 
2025. Policyn ersatte det tidigare styrdokumentet Program för personer med 
funktionsnedsättning. Till programmet finns handlingsplan 2019-2021 med 
mål och aktiviteter i syfte att konkretisera det kommungemensamma arbetet 
inom funktionshinderområdet och tillgänglighet.

Stadsledningskontoret har tillsammans med processutvecklingsgruppen för 
funktionshinderfrågor (PUG funk) gjort en uppföljning och analys av 
handlingsplanen 2019-2021. En slutrapport med förslag till åtgärder för 
utveckling lämnades till kommunstyrelsen den 9 mars 2022. 
Kommunstyrelsen beslutade då att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram en uppdaterad handlingsplan med fokus på de identifierade 
utvecklingsområden samt med koppling till policy för personer med 
funktionsnedsättning 2020-2025.

Inför framtagandet av handlingsplanen har processutvecklingsgruppen också 
genomfört workshops med barn, unga och vuxna inom 
funktionsrättsorganisationen. Syftet var att fånga upp de erfarenheter som 
personer med funktionsnedsättning kan uppleva i vardagen och på det sättet 
få kompletterande underlag för att uppdatera handlingsplanen.

Sammantaget visar uppföljning av den tidigare handlingsplanen och 
resultaten från workshops med målgruppen att det krävs utveckling inom 
samtliga målområden kopplat till policy för personer med 
funktionsnedsättning 2020-2025:

1. Hälsa

2. Fysisk miljö/tillgänglighet

3. Bostad

4. Utbildning och arbete

5. Kultur och fritid

6. Stöd, service och tjänster

7. Attityder och bemötande

Justerandes signatur Utdraasbeslvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-04

15(59)

8. Kommunikation och information

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till handlingsplan 2022-2025 kopplad till policy för personer med 
funktionsnedsättning, daterad 4 april 2022, remitteras till mottagare enligt 
sändlista.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med 
tillägg att överförmyndamämnden och Västmanlands parasportförbund läggs 
till som remissinstanser.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett tilläggsyrkande från Vicki 
Skure Eriksson (C). Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till 
förslaget och finner att det bifalles.

Vidare finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut avseende 
stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.

Kopia till
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Kulturnämnden, Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Nämnden för personer med funktionsnedsättning, Skultuna 
kommundelsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Mimer, Funktionsrätt Västerås

Utdra ssbestyrkande
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§187 Dnr KS 2022/00338-1.3.2

Beslut om remiss - Handlingsplan för yt- och grundvatten 

Beslut
1. Förslaget till handlingsplan för yt- och grundvatten remitteras till 
mottagare enligt sändlista. Sändlistan korrigeras med korrekt namn för 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
2. Västerås stads vattensamordnare representerar Västerås stad i Svartåns 
vattenråd samt Sagåns vattenråd.
3. Utvärderingen av Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 
2019- 2021 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ett nytt åtgärdsprogram och nya miljökvalitetsnormer från 
Vattenmyndigheten har beslutats och staden behöver utifrån det revidera 
handlingsplanen för yt- och grundvatten. Revideringen möjliggör samtidigt 
att pågående aktiviteter och åtgärder i planen bättre speglar var stadens 
arbete befinner sig.
Vattenråden för Sagån och Svartån har fått en ökad betydelse för arbetet med 
övriga aktörer runt vattenförekomsterna. Enligt nuvarande upplägg har 
staden samordningsansvar för Svartåns vattenråd och deltar aktivt i Sagåns 
vattenråd samt är drivande för en del åtgärder. För att stärka stadens 
vattensamordnares mandat i det arbetet behövs även ett formellt beslut på att 
den funktionen företräder staden i råden.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
1. Förslaget till handlingsplan för yt- och grundvatten remitteras till 
mottagare enligt sändlista.
2. Västerås stads vattensamordnare representerar Västerås stad i Svartåns 
vattenråd samt Sagåns vattenråd.
3. Utvärderingen av Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 
2019- 2021 läggs till handlingarna.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med 
ändringen att sändlistan korrigeras med korrekt namn på nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett ändringsyrkande från Vicki 
Skure Eriksson (C). Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till 
förslaget och finner att det bifalles.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Vidare finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut avseende 
stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.

Justeraiii ;s signatur Utdragsbestvrkande
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§188 Dnr KS 2020/01184-1.5.2

Information - Återrapport från Europa Direkt Västerås om 
invånardialog kring Konferensen om Europas framtid

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Konferensen om Europas framtid är en konferens där invånarna i EU har 
möjlighet att göra sin röst hörd om vilket Europa som önskas i framtiden. 
Idéer samlas in via evenemang och via direkta inspel på plattformen. 
EUROPA DIREKT Västerås har under sommaren 2021 samlat in idéer från 
invånarna i Västerås inom ramen för Konferensen om Europas framtid 
(CoFE) och återrapporterat dessa på CoFE-plattformen.
Totalt förde EUROPA DIREKT Västerås samtal med 171 invånare vid 6 
tillfällen. 42 idéer samlades in inom alla ämnesområden som fanns 
representerade på konferensen.
En samlad rapport har tagits fram där idéerna presenteras.
Se bilaga: Rapport EUROPA DIREKT Västerås invånardialog på Västerås 
EU-badplatser.

Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:
Informationen förklaras mottagen.

Justerandes sienalur Utdraasbestyrkande
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§189 Dnr KS 2020/01869-2.6.1

Beslut - Upphandling gällande AV-produkter och tjänster

Beslut
1. Inriktning för upphandling antas i enlighet med tjänsteutlåtande samt 
bilaga 1, Rapport Upphandling av AV-utrustning.

2. Upphandlingen utförs genom ett selektivt förfarande i enlighet med LOU 
2016:1145.

Ärendebeskrivning
Offentlig sektor står inför omfattande digitalisering så även i Västerås stad. 
Arbetet utgår från programmet för digital förnyelse som kommunstyrelsen 
antog i mars 2018.1 programmet beskrivs de förhållningssätt, principer och 
inriktningsmål som behövs för ett effektivt och ändamålsenligt arbete med 
digital förnyelse.

Det är angeläget för Västerås stad att tillhandahålla moderna och 
kostnadseffektiva lösningar till sina verksamheter för att kunna nyttja de 
möjligheter som digitaliseringen skapar. Stadsledningskontoret avser att 
upphandla ramavtal för AV-utrustning (audiovisuell teknik).

En användarvänlig, enhetlig, hållbar och kostnadseffektiv teknik för 
mötesrum och utbildningsmiljöer ger stadens verksamheter möjligheter till 
effektivare distansmöten och möten på plats.

Upphandlingen omfattar ramavtal för AV-utrustning med leverans, 
driftsättning och support. I ramavtalet ska även ingå att köpa AV-utrustning 
som tjänst.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Inriktning för upphandling antas i enlighet med tjänsteutlåtande samt 
bilaga 1, Rapport Upphandling av AV-utrustning.

2. Upphandlingen utförs genom ett selektivt förfarande i enlighet med LOU 
2016:1145.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) och Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till 
stadsledningslcontorets förslag.

Proposition

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandcs signatur Utdracsbeslvrkande
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§ 190 Dnr KS 2018/01524-3.10.1

Beslut - Återrapport av uppdrag - Ta fram ett underlag som 
möjliggör beslut om lämplig lokalisering för 
bussdepåverksamhet i Västerås

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

2. Bussdepåverksamheten på Ängsgärdet ska med en tidshorisont mot 2030 
omlokaliseras från befintlig fastighet vilket innebär att nollalternativet 
(alternativ 3) i lolcaliseringsutredningen släcks.

Ärendebeskrivning
Projektet Framtidens kollektivtrafik i Västerås pågick under 2017-2019 där 
en lokaliseringsutredning för bussdepåverksamhet inkluderades genom 
delprojekt 4.

Kommunstyrelsen fattade 2018-06-20 beslut (§ 265) om att godkänna 
rapporten för delprojekt 4 ”Bussdepå” och gav stadsledningskontoret i 
uppdrag att parallellt med det fortsatta arbetet inom projekt Framtidens 
kollektivtrafik, ta fram ett underlag som möjliggör beslut om lämplig 
lokalisering för bussdepåverksamhet i Västerås, med återrapporter till 
kommunstyrelsen senast kvartal 2 2019.

Underlag för att möjliggöra ett inriktningsbeslut för lämplig lokalisering har 
arbetats fram, vilket sammanställdes till en ”Bussdepåutredning - 
Lokaliseringsutredning för bussdepån i Västerås” i maj 2020. Arbetet 
återkopplades till kommunstyrelsen 2020-06-10 som då ställde uppföljande 
frågor.

Under hösten 2020 togs ”PM - Tillägg till Bussdepåutredning”, fram där 
kommunstyrelsens frågor bemöttes. Därefter tog stadsledningskontoret fram 
en ”Second opinion Bussdepå”. Information om denna gavs på 
kommunstyrelsens presidieträff med presidier från tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och fastighetsnämnden 2021-02-17.

Under 2021 har ytterligare frågor hanterats av projektgruppen så som teknisk 
infrastruktur och ägandeslcap av bussdepå. Utifrån detta har en dialog med 
Mälarenergi hållits och en omvärldsbevakning ”Jämförelse 
kollektivtrafikansvar” gjorts.

Arbetet under 2021 har sammanställts i ”Sammanfattande PM översiktlig 
lokaliseringsutredning av ny bussdepå i Västerås”, med ovan nämnda 
bilagor.

Samtliga ovanstående rapporter biläggs detta ärende.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:

Utdracsbestvrkande
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1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

2. Bussdepåverksamheten på Ängsgärdet ska med en tidshorisont mot 2030 
omlokaliseras från befintlig fastighet vilket innebär att nollalternativet 
(alternativ 3) i lokaliseringsutredningen släcks.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) och Anna Thunell (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag.

Proposition

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Stadshus AB 

Tekniska nämnden 

Byggnadsnämnden 

Fastighetsnämnden

Justerandes sienatur U td rasjs bestyrkande
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§ 191 Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och 
handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående 
sammanträde anmäls till kommunstyrelsen.

Utdraesbeslvrkande
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§192 Dnr KS 2022/00007-1.2.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för kommunstyrelsen i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens 
diarieserie KS under perioden 2022-04-19 - 2022-05-03

2. Förteckning över fattade anställningsbeslut för april 2022.

Justerandes sianatur Utdraasbestyrkande
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§ 193 Dnr KS 2022/00458-1.2.1

Beslut - Ägardirektiv för Västerås strategiska fastigheter AB

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

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 
överlåtelsen är genomförd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) 
reserverar sig mot beslutet avseende tilläggsyrkandet till förmån för förslag 
från Elisabeth Unell (M).

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 
ägardirektiv. 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.

Västerås strategiska fastigheter AB:s dotterbolag Västerås fastighet 
Kungsängen AB Org.nr: 556039-5237, är ett fastighetsförvaltande bolag som

Utdracsbestvrkande
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äger fastigheterna Västerås Kungsängen 9 och 10 samt Västerås 
Överstelöjtnanten 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 (kostnadsföra). 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 far som 
ägardirektiv att omförhandla hyreskontraktet till 2029-12-31 med 
Svealandstrafiken 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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

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.

Justerandes sienalur

G
Utdiaasbestvrkande
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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 
överlåtelsen är genomförd.

Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag.

Elisabeth Unell (M) yrkar att ägardirektiven kompletteras med:

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).

Staffan Jansson (S) yrkar avslag till Elisabeth Unells (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett tilläggsyrkande Rån 
Elisabeth Unell (M) till vilket Staffan Jansson (S) yrkat avslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot avslag av 
tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Vidare finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende 
stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.

Kopia till
Västerås Strategiska fastigheter AB 

Västerås Stadshus AB

Uldraesbestyrkande
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§194 Dnr KS 2022/00575-1.4.2

Beslut-Årsstämma Create Business Incubator Mälardalen AB

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Johan Olsson, med Kennet Julin som ersättare, utses att som röstombud på 
Create Business Incubator Mälardalen AB:s årsstämma företräda stadens 
aktier.

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021.

3. Röstombudet instrueras att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 
lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som 
överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den 
upphandling som gjorts samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag 
gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall 
revisor och revisorssuppleant.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog beslut den 10 mars 2022 att förvärva 25% av 
Create från Västerås Science Park.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i 
Create Business Incubator Mälardalen AB.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Johan Olsson, med Kennet Julin som ersättare, utses att som röstombud på 
Create Business Incubator Mälardalen AB:s årsstämma företräda stadens 
aktier.

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021.

3. Röstombudet instrueras att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 
lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som 
överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den 
upphandling som gjorts samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag

Juslerandes sienalur Utdraesbestvrkande
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gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall 
revisor och revisorssuppleant.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Create Business Incubator Mälardalen AB

J\^ Utdracsbestvrkande
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§195 Dnr KS 2021/00020-1.4.1

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

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige

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

• Samtliga bam i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem), 
förskoleklass 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), 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller särskola, oavsett om 
verksamheten 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 fördelningsmodell mellan förslcolenämnden, 
grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
kulturnämnden samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

3. Beslutet att utöka försäkringsportföljen enligt ovan gäller under 
förutsättning 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.

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) deltar ej i beslutet.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Jesper Brandberg (L) och Anna Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jesper Brandbergs (L) förslag.

Ärendebeskrivning
I årsplan 2021 - med utblick 2024 gavs ett uppdrag till stadsledningslcontoret 
att se över och samordna försäkringsportföljen gällande 
olycksfallsförsäkringar till barn och unga. Avsikten med uppdraget var att ta

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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fram en jämförelse mellan att ha barn och unga försäkrade under 
verksamhetstid respektive under heltid. I ett första slcede, 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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige

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

• Samtliga bam i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem), 
förskoleklass 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), 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller särskola, oavsett om 
verksamheten 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, 
grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
kulturnämnden samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

3. Beslutet att utöka försäkringsportföljen enligt ovan gäller under 
förutsättning 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.

Yrkanden
Ann-Louise Molin Östling (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Thunell 
(MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag.

Elisabeth Unell (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.

Jesper Brandberg (L) yrkar avslag till stadsledningskontorets förslag och 
avslag till Elisabeth Unells (M) yrkande.

Justcrandes signatur Utdra (jsbestyrkande
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Vicki Skure Eriksson (C) yrkar avslag till Elisabeth Unells (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, bifall till 
stadsledningskontorets förslag från Ann-Louise Molin Östling (S) med flera, 
avslag till stadsledningskontorets förslag från Jesper Brandberg (L) och ett 
ändringsyrkande från Elisabeth Unell (M).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där stadsledningskontorets 
förslag är huvudförslag och att avslagsyrkandet från Jesper Brandberg (L) 
ställs mot Elisabeth Unells (M) yrkande för att utse ett motförslag till 
huvudförslaget. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Staffan Jansson (S), Ann-Louise 
Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anna 
Thunell (MP) och Anna Maria Romlid (V) anmäler att de avstår att rösta i 
denna del.

Ordföranden ställer Jesper Brandbergs (L) avslagsyrkande mot Elisabeth 
Unells (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen utser Elisabeth Unells 
(M) yrkande till motförslag.

Ordföranden ställer därefter Elisabeth Unells (M) yrkande mot 
huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag. Votering begärs.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där ja står för bifall till 
stadsledningskontorets förslag och nej står för bifall till Elisabeth Unells (M) 
yrkande. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att voteringen utfallit med 6 
röster för ja och 3 röster för nej och att kommunstyrelsen därmed beslutar i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Voteringstabell
Namn Parti Ja Nej Avstår
Vicki Skure Eriksson C X
Jesper Brandberg L X
Anna Lundberg L X
Anna Thunell MP X
Anna Hård af Segerstad M X
Marcus Jacobson M X
Elisabeth Unell M X
Solveig Nilsson S X
Ann-Louise Molin Östling S X
Anna Maria Romlid V X
Staffan Jansson, ordförande S X
Resultat 6 3

Utdragsbestvrkande
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§196 Dnr KS 2021/00004-1.4.1

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

Beslut
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.

Reservation
Jesper Brandberg (L) och Anna Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet 
avseende tilläggsyrkandet till förmån för Jesper Brandbergs (L) förslag.

Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet avseende tilläggsyrkandet till 
förmån för eget 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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att följande läggs till i beslutet:

Att berörda nämnder och verksamheter far i uppdrag att arbeta vidare med de 
förbättringsförslag som utpekas i rapporten.

Ann-Louise Molin Östling (S), Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund 
(KD) och Emil Thessén (-) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
till Vicki Skure Erikssons (C) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Jesper Brandberg (L) och Anna Thunell (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag till Vicki Skure Erikssons (C) 
tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett tilläggsyrkande från Vicki 
Skure Eriksson (C) till vilket Ann-Louise Molin Östling (S) med flera yrkat 
bifall och Jesper Brandberg (L) med flera yrkat avslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot avslag av 
tilläggsyrkande! Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkande!

Vidare finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende 
stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.

Utdrassbestyrkande
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§ 197 Dnr KS 2019/00447-3.9.3

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

Beslut
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.

Reservation
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S) och Solveig Nilsson (S) 
reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1 och 3 till förmån för Solveig 
Nilssons (S) förslag enligt fåljande:

”Socialdemokraterna anser att varje litet steg som tas för att dels värna om 
vår närmiljö och dels kämpa för ett bättre klimat är viktiga steg att ta. Som 
kommun ska vi underlätta för Västeråsarna att kunna göra rätt. Därför var det 
för oss självklart att bifalla hela Vänsterpartiets motion om 
sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar. Nu var det dessvärre inte 
tillräckligt många från övriga partier som röstade för bifall, så vi reserverar 
oss mot beslutet.”

Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1 och 3 till 
förmån för eget förslag.

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1 och 3 
till förmån för eget förslag.

Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1 och 3 
till förmån för eget förslag enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet att punkterna ska lämnas utan åtgärd. Vi i 
Centerpartiet anser att det går att göra mer för att öka källsorteringen av 
sopor och pant vid offentliga papperskorgar.”

Jesper Brandberg (L) och Anna Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet 
avseende attsats 1 och 3 till förmån för Jesper Brandbergs (L) förslag.

Elisabeth Unell (M). Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
reserverar sig mot beslutet avseende attsats 2 till förmån för Anna Hård af 
Segerstads (M) förslag.

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 
avseende attsats 2 till förmån för eget förslag.

Utdraasbestvrkande
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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 
kommunfullmäktige 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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första att-sats avslås

2. Motionens andra att-sats bifalls

3. Motionens tredje att-sats avslås

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och 
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) 
yrkar att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Proposition
Ordföranden föreslår att beslut tas var attsats för sig i motionen. 
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.

Avseende attsats 1 i motionen finner ordföranden att det finns tre förslag till 
beslut, bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, avslag i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag från Jesper Brandberg (L) och att den inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd från Anna Hård af Segerstad (M) med 
flera.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall till attsatsen är 
huvudförslag och att avslag ställs mot föranleder ingen ytterligare åtgärd för

Uldraesbcstvrkandc
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att utse ett motförslag till huvudförslaget. Kommunstyrelsen godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Staffan Jansson (S), 
Ann-Louise Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S), Vicki Skure Eriksson 
(C), Anna Thunell (MP) och Anna Maria Romlid (V) anmäler att de avstår 
att rösta i denna del.

Ordföranden ställer avslag mot föranleder ingen ytterligare åtgärd och finner 
att kommunstyrelsen utser föranleder ingen ytterligare åtgärd till motförslag.

Ordföranden ställer därefter föranleder ingen ytterligare åtgärd mot 
huvudförslaget vilket är bifall till motionen, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att attsats 1 inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Avseende attsats 2 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna 
Maria Romlid (V) med flera, dels att den inte ska föranleda någon ytterligare 
åtgärd från Anna Hård af Segerstad (M) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla attsats 2.

Avseende attsats 3 i motionen finner ordföranden att det finns tre förslag till 
beslut, bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, avslag i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag från Jesper Brandberg (L) och att den inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd från Anna Hård af Segerstad (M) med 
flera.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall till attsatsen är 
huvudförslag och att avslag ställs mot föranleder ingen ytterligare åtgärd för 
att utse ett motförslag till huvudförslaget. Kommunstyrelsen godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Staffan Jansson (S), 
Ann-Louise Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S), Vicki Skure Eriksson 
(C), Anna Thunell (MP) och Anna Maria Romlid (V) anmäler att de avstår 
att rösta i denna del.

Ordföranden ställer avslag mot föranleder ingen ytterligare åtgärd och finner 
att kommunstyrelsen utser föranleder ingen ytterligare åtgärd till motförslag.

Ordföranden ställer därefter föranleder ingen ytterligare åtgärd mot 
huvudförslaget vilket är bifall, och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
attsats 3 inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Kopia till
Mälarenergi AB 

Tekniska nämnden 

VafabMiljö kommunalförbund

Justerandes sienalur Utdraesbestvrkande
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§ 198 Dnr KS 2019/01929-1.2.1

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

Beslut
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.

Reservation
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S) och Solveig Nilsson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Solveig Nilssons (S) förslag enligt 
följande:

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå att-sats 1 och att 
att-sats 2 och 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd i Vänsterpartiets motion 
om att utlysa klimatnödläge i Västerås. Klimathotet är vår tids ödesfråga och 
Socialdemokraterna tycker istället att Västerås Stad behöver göra mer för att 
nå de uppsatta klimatmål som Parisavtalet beslutat om för att bromsa 
uppvärmningen av vår planet.

Västerås kan inte bedriva klimatarbetet helt på egen hand, utan måste kunna 
kunna lära av och samarbeta med andra kommuner. Därför ser vi det som 
nödvändigt att vi ska stärka vårt samarbete i klimatfrågorna.”

Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag

Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande:

”Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge där fossila utsläppen kraftigt 
måste minska i enlighet med Parisavtalet för att klara 1,5-gradersmålet om vi 
ska ha en chans att hejda klimatförändringarna. Därför reserverar vi oss mot 
beslutet till förmån för bifall av hela motionen.”

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Olle Kvarnryd (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.
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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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Motionens första att-sats avslås

2. Motionens andra att-sats bifalls

3. Motionens tredje att-sats bifalls

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Arma Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och 
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Elisabeth Unell (M) yrkar avslag till attsats 1 i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag samt att attsats 2 och 3 inte föranleder någon 
ytterligare åtgärd.

Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Jesper Brandberg (L) yrkar 
bifall till Elisabeth Unells (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden föreslår att beslut tas var attsats för sig i motionen. 
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.

Avseende attsats 1 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, dels avslag i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag från Elisabeth Unell (M) med 
flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla attsatsen. 
Votering begärs.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där ja står för bifall till attsatsen 
och nej står för avslag till attsatsen. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
voteringen utfallit med 6 röster för ja och 7 röster för nej och att 
kommunstyrelsen därmed beslutar att avslå attsats 1.
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Voteringstabell
Namn Parti Ja Nej Avstår
Vicki Skure Eriksson C X
Amanda Grönlund KD X
Jesper Brandberg L X
Anna Lundberg L X
Anna Thunell MP X
Anna Hård af Segerstad M X
Marcus Jacobson M X
Elisabeth Unell M X
Emil Thessén - X
Solveig Nilsson S X
Ann-Louise Molin Östling S X
Anna Maria Romlid V X
Staffan Jansson, ordförande s X
Resultat 6 7

Avseende attsats 2 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, dels föranleder 
ingen ytterligare åtgärd från Elisabeth Unell (M) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att attsats 2 inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd.

Avseende attsats 3 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, dels föranleder 
ingen ytterligare åtgärd från Elisabeth Unell (M) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att attsats 3 inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd.
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§ 199 Dnr KS 2019/02341-7.5.2

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

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Vicki Skure Eriksson (C) inkommer med ett särskilt yttrande:

”Den fria och frivilliga folkbildningen är viktig för att värna det öppna och 
demokratiska samhället. Samtidigt är det viktigt att det finns 
kontrollfunktioner som säkerställer att pengar inte går till odemokratiska 
organisationer. Den kontrollfunktionen finns hos Folkbildningsrådet, som 
också gjort en granskning som visar att Ibn Rushd inte använt medlen på ett 
felaktigt sätt.”

Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (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 
remissvar.

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. 
Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via 
Folkbildningsrådet.

På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att 
verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och
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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 
demokrativillkor. Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett 
felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. Follcbildningsrådet 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 
förtroendevalda och en ökad transparens i studieförbundets verksamhet.

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

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen avslås.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 
bifall till motionen.

Anna Thuneil (MP), Vicki Skure Eriksson (C), Ann-Louise Molin Östling 
(S), Jesper Brandberg (L) och Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag till 
motionen i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från 
Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag från Anna Thuneil (MP) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Kopia till
Kulturnämnden

Utdrassbestyrkande
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§ 200 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
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Särskilt yttrande

Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S) och 
Maria Kesselring (S) inkommer med ett särskilt yttrande:

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att Västerås stad inte 
behöver ställa krav för goda arbetsvillkor i restaurang- och 
konferensbranschen i samband med bokning. Vi tycker att tydligare krav ska 
ställas på våra leverantörer och deras underleverantörer, så att alla anställda 
har schyssta villkor och en bra arbetsmiljö.”

Reservation
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S) och Solveig Nilsson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Solveig Nilsson (S).

Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande:

”Vänsterpartiet la 2018 en motion i Västerås kommunfullmäktige med 
samma andemening som denna men med en annan attsats. 2018 yrkade vi på 
att ”Att krav på kollektivavtal ställs när Västerås stad bokar in sig på 
konferensanläggningar, hotell eller restauranger”. Argumentationen var då 
från bland annat Socialdemokraterna i talarstolen att motionen var bra, men 
inte gick att bifallas på grund av att vi inte får specifikt skriva ut krav på 
kollektivavtal. Vi lyssnade in debatten och återkom strax därefter med en ny 
motion med en annan att-sats. Nästan tre år senare kommer motionen 
tillbaka, då med svaret, föranleder ingen ytterligare åtgärd. Trots att vi vet att 
krav på sociala villkor gällande lön, försäkring, semester och arbetstid enligt 
aktuellt centralt kollektivavtal inte ställdes då 2019 när vi la motionen i 
fullmäktige.”

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och 
Viclctoria 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
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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 
arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Anna Thunell (MP) och Solveig Nilsson (S) yrkar 
bifall till motionen.

Vicki Skure Eriksson (C), Jesper Brandberg (L), Elisabeth Unell (M) och 
Emil Thessén (-) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från 
Anna Maria Romlid (V) med flera, dels föranleder ingen ytterligare åtgärd i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure Eriksson (C) 
med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag.
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Beslut - Svar på motion från (V) om att ett kallbadhus gör 
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad

Beslut
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, 
kulturnämnden samt miljö- och konsumentnämnden göra en förstudie för ett 
lcallbadhus. Förstudien ska omfatta:

- Lokaliseringsutredning utmed Mälarens strand

- Förslag på kallbadhusets funktion och innehåll

- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.

Särskilt yttrande
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) inkommer med ett särskilt 
yttrande:

"Vi Kristdemokrater ställer oss positiva till intentionen i motionen från (V) 
och den ligger i stora delar i linje med vårt nämndinitiativ som vi lagt i 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande i samma fråga samt även det E- 
förslag som inkommit från allmänheten i samma fråga. Vi ser glädjande att 
det skett en förändring från majoriteten i denna fråga och att de väljer att 
precis som vi se en utveckling av Västerås där man väljer att nyttja Västerås 
mycket goda läge vid Mälaren.

Däremot ställer vi oss tveksamma till att låsa fast kallbadhusets placering till 
en plats. Vi skulle hellre förordar en samordning med kommande 
utbyggnationer av Vågholmarna, eller placering vid befintliga Vågholmama. 
Det kan ge en bra synergi med planering och uppförande av kallbadliuset. 
Även placeringen är lämplig utifrån rekreationsytor i och runtomkring 
Vågholmarna, utöver det finns det parkering, utegym, gym, restauranger i 
dess närhet och den kommer inte orsaka ingrepp i rekreationsstrukturen som 
den skulle göra i större utsträckning på Löga strand. Detta arbete med läge 
vid Vågholmama är redan förankrat i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande och ska tas i beaktande vid projektering och byggnation av 
nästa etapp av Vågholmarna.

Vi ser även att Civilsamhället och de kallhusbadentusiaster som finns bör 
involveras och ges

möjligheter till att få vara med att både utforma och ta ansvar för att detta 
ska bli verklighet.

§ 201 Dnr KS 2021/00231-7.4.1
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Även att privata aktörer och intressenter kan finnas med utifrån finansiering 
och drift. Den närhet som Vågholmarna har både till Steamhotell och 
Kokpunkten kan vara tänkbara vägar framåt.

Att vi har Mälaren i vår direkta närhet som stad och kan nyttja dess potential 
på detta sätt är nödvändigt för att öka stadens attraktionskraft och vi hoppas 
att detta kommer att kunna ske i närtid och att placeringen med fordel läggs i 
samband med byggnation av Vågholmarnas nästa etapp som vi utvecklat i 
texten här ovan."

Reservation
Elis.abeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) 
reserverar sig mot beslutet enligt följande:

"Det finns ingen anledning att lägga resurser på en utredning där vi vet att 
det kommer att krävas stora investeringar. Västerås stad har många absolut 
nödvändiga investeringar som måste göras och då kan inte investering i ett 
kallbadhus vara prioriterat. I materialet framgår också många svårigheter att 
bygga ett Kallbadhus i Mälaren."

Arendebeskrivning
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 
framgår att pandemin har ökat intresset for friluftsliv och kallbad i hela 
Sverige och att vinterbadama 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.
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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 
förebyggande får i uppdrag att utreda ett nytt kallbadhus kommer 
fastighetsnämnden bistå i utredningar och i ett senare skede ett eventuellt 
genomförande enligt lokalanskaffningsprocessen.

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 ffiluftsanläggningar som nämnden för 
idrott och friluftsliv har att hantera.

- Oklarhet gällande kostnaden för uppförande och drift. Vikten av 
ekonomisk 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. Lokaliseringsförslag är dessutom en stor del 
av förstudien, vilket går väl i linje med tekniska nämndens ansvarsområde.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

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,
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kulturnämnden 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.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-), Anna 
Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C), Jesper Brandberg (L) och Solveig 
Nilsson (S) yrkar bifall till stadsledningslcontorets förslag.

Elisabeth Unell (M) yrkar avslag till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna Maria Romlid (V) 
med flera, dels avslag till motionen från Elisabeth Unell (M).

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Tekniska nämnden, Fastighetsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden

Juslerandes signatur Utdraesbeslvrkande
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§ 202 Dnr KS 2021/00456-6.0.2

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

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första attsats bifalls.

2. Motionens andra attsats bifalls.

3. Motionen tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

4. Motionens fjärde attsats bifalls.

Kommunstyrelsen för egen del:

Antal timmar en person maximalt kan delta i ett studieförbund ändras från 
360 timmar till 480 timmar i ärendebeskrivningen.

Reservation
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S) och Solveig Nilsson (S) 
reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 och 4 till förmån för Ann- 
Louise Molin Östlings (S) förslag enligt följande:

”Vi socialdemokrater anser att folkbildning är viktigt. Vi värnar folkbildning 
i allmänhet och studieförbundens verksamhet i synnerhet. Vi ser att de har en 
nyckelroll i framför allt vuxna människors möjligheter till att skola eller 
omskola sig.

De rutiner och system för utbetalning som kulturnämnden har ska 
upprätthålla ett starkt förtroende för studieförbunden och deras verksamhet. 
Det som Moderaterna föreslår i att-satserna i sin motion anser vi redan görs. 
Därför tycker vi att tjänstemännens förslag till beslut är bra och reserverar 
oss för de delar i beslutet som slutade med bifall.”

Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 och 4 till 
förmån för eget förslag.

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 och 
4 till förmån för eget förslag.

Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1, 2 
och 4 till förmån för eget förslag enligt följande:

”Den fria och frivilliga folkbildningen är viktig för att värna det öppna och 
demokratiska samhället. Samtidigt är det viktigt att det finns 
kontrollfunktioner som säkerställer att pengar inte går till odemokratiska 
organisationer. Den kontrollfunktionen finns hos Folkbildningsrådet och

Utdraesbestyrkande
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inom Länsbildningsförbundet. Centerpartiet anser att den verksamhet som 
utgör underlag för stöd redan är granskad av Follcbildningsrådet och av 
studieförbundens egna granskningar. Ett system som nu också stärks upp 
med Folkbildningsrådets föreslagna och redan vidtagna åtgärder samt 
Riksrevisionens kommande granskning. Därför ska motionen inte bifallas 
utan lämnas utan ytterligare åtgärd.”

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M), 
sig mot beslutet avseende attsats 3 till förmån för Elisabeth Unells (M) 
förslag.

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 
avseende attsats 3 till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av uppmärksamheten i media kring utbrett fusk inom 
studieförbundsverksamheten 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 
förebyggande åtgärder, förstärkt kontroll och ett reformarbete av 
statsbidragssystemet som presenterats i april 2021. Hittills har det resulterat i 
att en person maximalt kan delta 360 timmar (480 studietimmar) i ett 
studieförbund.

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 
stadsledningskontoret bakom kulturnämndens yttrande att dessa åtgärder är 
tillräckliga och inte kräver ytterligare åtgärder på lokal nivå.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) yrkar bifall 
till motionen i sin helhet.

Utdraasbeslvrkandc
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Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och Ann-Louise Molin 
Östling (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag med 
ändringen att antal timmar en person maximalt kan delta i ett studieförbund 
ändras från 360 timmar till 480 timmar i ärendebeskrivningen.

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till attsats 1, 2 och 4 i motionen och att 
attsats 3 inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns ett ändringsyrkande från Anna- 
Maria Romlid (V) som gäller kommunstyrelsen för egen del. Ordföranden 
låter kommunstyrelsen ta ställning till förslaget och finner att det bifalles.

Ordföranden föreslår därefter att beslut tas var attsats för sig i motionen. 
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.

Avseende attsats 1 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen 
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna 
Thunell (MP) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att attsatsen inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd. Votering begärs.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där ja står för föranleder ingen 
ytterligare åtgärd och nej står för bifall till attsatsen. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att voteringen utfallit med 6 röster för ja och 7 röster för 
nej och att kommunstyrelsen därmed beslutar att bifalla attsats 1.

Voteringstabell
Namn Parti Ja Nej Avstår
Vicki Skure Eriksson C X
Amanda Grönlund KD X
Jesper Brandberg L X
Anna Lundberg L X
Anna Thunell MP X
Anna Hård af Segerstad M X
Marcus Jacobson M X
Elisabeth Unell M X
Emil Thessén - X
Solveig Nilsson S X
Ann-Louise Molin Östling S X
Anna Maria Romlid V X
Staffan Jansson, ordförande S X
Resultat 6 7

Utdraasbeslvrkande
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Avseende attsats 2 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen 
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningslcontorets förslag från Anna 
Thunell (MP) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla attsats 2.

Avseende attsats 3 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen 
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna 
Thunell (MP) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att attsats 3 inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd.

Avseende attsats 4 i motionen finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels bifall från Elisabeth Unell (M) med flera, dels föranleder ingen 
ytterligare åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna 
Thunell (MP) med flera.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla attsats 4.

Kopia till
Kulturnämnden

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

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

§ 203 Dnr KS 2021/01533-4.2.1

Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S) och 
Vicki Skure Eriksson (C) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Solveig Nilsson (S) och 
Maria Kesselring (S) inkommer med ett särskilt yttrande:

"Socialdemokraterna har en tradition av att tillåta fri röstning inom partiet i 
frågor som rör alkohol, därför avstår vi att delta i beslutet i 
kommunstyrelsen. Vi vill framhålla att det är viktigt att värna om 
personalens arbetsmiljö och trygghet."

Reservation
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

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 förslag:

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 
alkoholpolitiken i den del som avser tillståndsgivning och tillsyn enligt 
alkohollagens bestämmelser. I egenskap av tillståndsmyndighet skall 
kommunen på bästa möjliga sätt förverkliga intentionerna i alkohollagen.

Justerandes signatur Utdraasbcstvrkande
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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 ar 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.k. ölhinlcar, öltunnor, 
shotsbrickor, 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 
kommunen i sin roll som tillståndsmyndighet meddela villkor i riktlinjer för 
serveringstillstånd om att alkoholdrycker endast får serveras genom 
sedvanlig 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 
konsumentnämndens 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 
serveringstillstånd finns inget angivet som begränsar servering av helflaskor 
vid bord.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Anna Thunell (MP), Elisabeth Unell (M), Jesper Brandberg (L), Amanda 
Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar bifall till motionen.

Anna Maria Romlid (V) yrkar att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från 
Anna Thunell (MP) med flera, dels föranleder ingen ytterligare åtgärd i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag från Anna Maria Romlid (V).

Justerandes sianatur Utdrausbestvrkande
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden

Justerandes sianatur Utdrassbcstvrkande
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§204 Dnr KS 2021/01818-1.5.2

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

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Reservation
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande:

”1 Västerås gäller bästa möjliga möte, det gäller såklart också de nämnder 
som har kontakt med företag oavsett om det exempelvis gäller etablering 
eller serveringstillstånd. Att arbeta med bästa möjliga möte och relationer är 
viktigt och Västerås stad ska fortsätta att vara en kommun som människor 
vill driva företag i. Däremot har privatiseringar och marknadsexperimenten i 
välfärden pågått allt för länge.”

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

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

Alla nämnder har inkommit med yttrande förutom individ- och 
familj enämnden 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 
företagsväniiga.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Vicki Skure Eriksson (C), Jesper Brandberg (L), Ann- 
Louise Molin Östling (S) och Anna Thunell (MP) yrkar bifall till motionen i 
enlighet med stadsledningslcontorets förslag.

Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag från Elisabeth Unell (M) med 
flera, dels avslag till motionen från Anna Maria Romlid (V).

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes sicnatur Utdraasbeslvrkande
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§205 Dnr KS 2022/00002-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om läget kring flyktingmottagandet 
på Ekeby. I informationsbrevet finns även att läsa:

- Ett gemensamt samordningsforbund

- Sidor om Västerås stadsdelar och områden lanserade på webben

- Nya möteslokaler i BO-korridoren

- Områdesträff Skultuna

- Svenskt ordförandeskap i EU våren 2023

- Sveriges återhämtningsplan är godkänd

HR-direktör Kristina Olström meddelar att hon kommer att gå i pension vid 
årsskiftet.

Justerandes signatur Utdracsbeslvrkande
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§206 Dnr KS 1864673-

Information från Länsförsäkringar och Archus arkitekter

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivnmg
Jimmie Almberg och Marie Demarlc från Länsförsäkringar samt Johnnie 
Petterson från Archus Arkitekter informerar om en planerad ombyggnation.

Justerandes sisiialuc Utdraasbestyrkande
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Nämndinitiativ från (M) och (KD) om Kanalbolaget

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M)> 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) anmäler ett nämndinitiativ om 
Kanalbolaget.

§ 207 Dnr KS 2022/00670-1.5.2

Justerandes signatur Utdraes bestyrkande


