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Kommunstyrelsen

Kopia till

Samtliga nämnder

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
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 överförmyndarnämnden.
Alla nämnder har inkommit med yttrande förutom individ- och
familjenämnden 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
företagsvänliga.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Beslutsmotivering
Alla nämnder har inkommit med yttrande förutom individ- och
familjenämnden som avböjde att svara. I följande avsnitt redogörs för en
sammanfattning av nämndernas yttranden.

VÄSTERÅS STAD

Datum

Diarienr

Sida

2022-04-12

KS 2021/018181.5.2

2 (10)

Skultuna kommundelsnämnd svarar i sitt yttrande att förutsättningarna att
bedriva näringsverksamhet är avgörande för Skultuna kommundels
utveckling. Skultuna kommundelsnämnd arbetar aktivt för att skapa lokal
attraktionskraft. I det arbetet ingår det att skapa attraktiv kommunal service
så som pedagogisk verksamhet, vård och omsorg samt skötsel av park- och
grönytor. Områden som är avgörande för att behålla samt nyetablering av
näringsverksamheter. En annan del i arbetet med att skapa lokal
attraktionskraft är att, utifrån kommundelsnämndens uppdrag, skapa
förutsättningar för att behålla, utveckla samt skapa nyetablering av
näringslivsverksamhet.
Skultuna kommundelsförvaltning samarbetar även aktivt med Västerås stads
näringslivsenhet samt representanter från det lokala näringslivet. I denna
samverkan planeras gemensamma aktiviteter för att stärka det lokala
näringslivet. Näringslivsenheten samverkar även med Skultuna
kommundelsförvaltning vid eventuella nyetableringar för att få en lokal bild
över de faktiska förutsättningarna. Skultuna kommundelsnämnd ger i sin
verksamhetsplan varje år strategiska uppdrag till kommundelsförvaltningen.
I verksamhetsplan för 2022 har nämnden bland annat gett förvaltningen
följande uppdrag: att tillsammans med andra aktörer utveckla den lokala
attraktionskraften i Skultuna kommundel, att följa utvecklingen av och verka
för ökat bostadsbyggande samt nyetableringar av näringsverksamhet inom
kommundelens geografiska område.
Skultuna kommundelsnämnd arbetar aktivt för att utifrån våra förutsättningar
vara en del i att stärka Västerås stads näringsliv och ser därför positivt på
motionens intentioner.
Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har
inkommit med rapporter där man beskriver sina verksamheter och
relationerna till de utförare man har idag. Det beskrivs att förvaltningen de
senaste åren har utvecklat ett metodstöd för uppföljning av avtalen för att
öka förutsättningarna för en dialog mellan parterna och göra uppföljningarna
mer förutsägbara och transparanta. Upphandling i form av
kvalitetsupphandling har efter synpunkter från anbudsgivare utvecklats och
förenklats, utan att för den skull göra avsteg från kvalitetskraven.
Informationsmöten har hållits under flera år och ungefär 1-2 gånger per
termin. De senaste snart två åren har de skett i digital form. I december
genomfördes även fysiska dialogmöten i mindre grupper om 2-3 leverantörer
per möte. Förvaltningen bjöd i december in hemvårdsutförarna och de som
driver särskilda boenden till dialog och de gavs tillfälle att fundera på ett
antal frågor, med bäring på motionens yrkande. Frågorna handlade om vad
man tycker fungerar väl och vad som kan utvecklas utifrån ett
företagarperspektiv. Förvaltningen bedömer att dialogmötena med utförarna
har varit givande och samtalsklimatet har varit gott. Förvaltningen har
iakttagit ett antal områden som flera utförare ser som utvecklingsområden
och viktiga för dem ur ett företagarperspektiv. En sammantagen bedömning
på en övergripande nivå visar att områdena främst gäller stadens webbsida,
villkor i avtal, Nära vård, kontaktvägar, information och samverkansformer.
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Byggnadsnämnden svarar i sitt yttrande att de verkar kontinuerligt för att
genom ständiga förbättringar bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet
med en hög servicenivå och ett gott bemötande till samtliga aktörer.
Väsentliga utvecklingsmoment i den strävan är verksamhetens fokus på
digitalisering och att bli en än mer kommunikativ organisation. Detta är
giltigt och angeläget för alla verksamhetsgrenar inom förvaltningen.
Grunden för framgång är vidare att lyckas i ambitionerna att vara en attraktiv
arbetsgivare. Detta är avgörande för att kunna attrahera och behålla
kompetenta och engagerade medarbetare. Vi bedömer att det råder en god
kultur inom förvaltningen som, är extremt viktig att vårda. Den borgar för
arbetsglädje, vilket i sin tur gynnar medarbetarnas goda prestationer och vilja
till utveckling.
Nöjda kunder och invånare är ett av de fyra styrande perspektiven för
byggnadsnämndens och övriga nämnders verksamhet. Genom olika insatser
för effektivisering, digitalisering samt kommunikation/bemötande har
kundindex för bygglovverksamheten utvecklats positivt under senare år.
Verksamheten strävar kontinuerligt efter att höja nöjdhetstalen. För år 2022
har målet satts till samma som det preliminära utfallet 2021, 72%. Glädjande
nog har detta höga resultat kunnat uppnås, trots det mycket stora antalet
ärenden som handlagts.
I Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2022 beskrivs beträffande
bygglovverksamheten; framgångsfaktorer och nyckeltalens utveckling: ”Vi
ska leverera enligt förväntningar och vi ska ha tydlig kommunikation med
kunder. Mötet ska alltid bli bästa möjliga, utifrån olika förutsättningar. Det
betyder inte alltid att alla kunder och intressenter är nöjda med beslut som
fattats men de kan förstå våra processer, uppleva ett bra bemötande och
känna att de har förtroende för organisationen.”

Miljö- och konsumentnämnden svarar i sitt yttrande att de har som
huvudsaklig uppgift att bedriva tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt en del mindre
lagstiftningar. En förutsättning för att nämnden ska lyckas med sitt uppdrag,
det vill säga att de verksamheter som kontrolleras uppfyller gällande
lagstiftning, är att miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete upplevs som
rättssäkert och rättvist, att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ger ett gott
bemötande samt klarar att upprätthålla en tillräckligt god service.
Sedan många år tillbaka arbetar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med att
ta fram gemensamma bedömningsgrunder för handläggarna utifrån gällande
lagstiftning och praxis. För att minska handläggningstiderna har nämnden
investerat i ett verksamhetssystem som ger möjligheter att exempelvis
utveckla e-tjänster.
Nämnden har tre områden där nöjd-kund-index (NKI) mäts. För 2022 är
målet att uppnå indexet 78 inom samtliga områden. Detta är ett mycket högt
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uppsatt mål för en organisation som arbetar med myndighetsutövning.
Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen arbetar sedan flera år tillbaka med
åtgärder för att behålla och, i den mån det går, ytterligare höja NKI. Fokus
har framför allt varit på bemötande där resultatet i mätningarna är mycket
högt. NKI mäts bland dem som varit i kontakt med förvaltningen, alltså inte
av allmänna attityder i samhället.
Inom ramen för myndighetsutövningen finns möjlighet att ge råd och
information, vilket upplevs som positivt av såväl företagare som
privatpersoner. Nämnden begränsas dock av att information och råd inte kan
vara avgiftsfinansierade och förutsätter därmed att detta finansieras inom
budgetramen. I nuläget finns därmed begränsade möjligheter att erbjuda
utbildningar och liknande.
Tekniska nämnden svarar i sitt yttrande att de har vidtagit vissa åtgärder och
fortsätter vidta åtgärder för att ständigt stärka det allmänna företagsklimatet.
De tre enheterna Gatu- och parkenheten, Trafik- och tillståndsenheten och
Produktion arbetar alla kontinuerligt med att bli mer företagsvänliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen deltar i ett flertal forum med
företagsdriven stadsutveckling, ett gott exempel är Finnslätten där staden och
näringslivet formerat gemensamma arbetsgrupper och tagit fram en vision
för området. För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för transporter där
staden och näringslivet arbetar tillsammans i Trafikverkets regi.
Citysamverkans olika arbetsgrupper är ett mycket viktigt samarbetsforum för
teknik- och fastighetsförvaltningen och fastighetsägare och näringsidkare i
City. Inom Citysamverkan sker löpande och projektbaserad samverkan inom
t ex trygghet, stadsmiljö och upprustning av ytor i City. Gemensamma
aktivitetsplaner tas fram och förvaltningen bidrar med resurser till
evenemang och försköning, utifrån cityaktörernas önskemål.
Förvaltningen deltar också i arbetet med Företagslots, en stadsgemensam
samordning mellan förvaltningar som är inblandade i den tillståndsgivning
som krävs när en näringsidkare vill etablera verksamhet i Västerås. Som ett
exempel kan nämnas etablering av restaurangverksamhet, där aktören är
intresserad av att ha uteservering. Istället för att aktören själv ska söka sig
fram till rätt instans, deltar teknik- och fastighetsförvaltningen i ett möte som
Företagslotsen kallar samman, där aktören får presentera sin verksamhet och
kan få kontakt med alla stadens funktioner på en gång. Utöver detta finns
enhetens medarbetare ofta med som deltagare i olika nätverksträffar med
avsikt att omvärldsbevaka och effektivisera samarbetet.
Tekniska nämnden har inom ramen för sin handlingsplan för
konkurrensutsättning och handlingsplan för upphandling arbetat aktivt för att
öppna upp för mindre företag att lämna anbud i nämndens upphandlingar.
Till exempel har nämnden gjort ett försök att bryta ut gatu- och parkdrift i
serviceorterna till en mindre entreprenad, som skulle vara möjlig att räkna på
även för en lokal mindre utförare. Resultatet i detta fall blev att en större
aktör tog hem uppdraget, men i förvaltningens utvärdering kunde ändå
konstateras att ett stort antal mindre företag fått uppdrag som
underentreprenörer inom gatu- och parkdrift. Detsamma gäller för
driftområde Centrum, där TFF Produktion står för utförandet. Produktion
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sysselsätter ett stort antal lokala aktörer inom åkeri, anläggning och yttre
skötsel, inom tekniska nämndens driftuppdrag.
Tekniska nämndens arbete med markupplåtelser mäts i Stockholm Business
Alliance NKI-mätning och årliga kundundersökningar görs mot bl a
företagare. Vid uppföljning av resultatet genomförs analyser och
förbättringsåtgärder sätts in där det är möjligt. Konkreta åtgärder som
tidigare har vidtagits är skapandet av en mer informativ webbplats samt
digitalisering av tjänster (t.ex. e-tjänster för ansökningar).
Som ett led i att bli mer kundvänliga och ge fler företagare möjlighet att
leverera tjänster till staden har enheten i den senaste upphandlingen av
mobila betaltjänster för parkering, valt att samarbeta med fler företag.
Fastighetsnämnden svarar i sitt yttrande att de har vidtagit vissa åtgärder och
fortsätter vidta åtgärder för att ständigt stärka det allmänna företagsklimatet.
Både Mark- och exploateringsenheten och Fastighetsenheten arbetar
kontinuerligt med att bli mer företagsvänliga. Fastighetsenheten arbetar
exempelvis med att minska avtalsområden för att möjliggöra för fler företag
att lämna anbud, öppnar upp stora avtal för entreprenörer att själva ta in
valfritt antal underleverantörer samt möjliggöra för fler aktörer på respektive
avtal genom: att avtalen kan vara uppdelade per område, en procentuell
fördelning samt förnyad konkurrens på lägre belopp (som exempel öst/väst
om stadens å, som A och B del med rangordning 1–5).
Mark- och exploateringsenheten får genom sin dagliga kontakt med företag
och potentiella företagare, kunskap om vad som upplevs som omständligt
och vad företag gärna överlåter att göra till kommunen. Dessa insikter har
bland annat resulterat i att enheten å företagares vägnar nu hanterar
framtagande av avtal, lantmäteriansökningar, lagfartsärenden och ibland
även beställning av nybyggnadskartor.
Enheten tillhandahåller också information om vilken mark som är till salu
och vad företag bör tänka på inför en byggnation. Enheten anser att Västerås
stads stora utmaning att hantera är att efterfrågan på byggklar mark för
verksamheter vida överstiger tillgänglig mark under de kommande åren.
Stort fokus behöver därför läggas på att utveckla nya områden för
näringslivet genom förvärv och planläggning. På kort sikt är färdiga
detaljplaner för verksamhetsmark med utbyggd infrastruktur den
begränsande faktorn.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt kulturnämnden anser att
motionen belyser ett viktigt område för hela Västerås stad. Att
näringslivsklimatet är bra och utvecklande är väldigt viktigt både för nya
etableringar i staden samt för samtliga befintliga näringslivsaktörer som
redan finns här. Förvaltningen tycker att det är viktigt att stadens olika delar
vidtar åtgärder för att stärka företagsklimatet. Stadens värdegrund ”Alltid
bästa möjliga möte” är ett mycket bra verktyg i detta arbete då forskning
visar att bemötandet är en stor del av serviceupplevelsen och en grundplatta
för bra dialog mellan olika aktörer. Förvaltningen implementerar stadens
värdegrund på introduktioner för nyanställda och befäster den ute i
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verksamheterna via olika workshops samt vid utbildningstillfällen i
”Medarbetarskap i mästarklass”.
Förvaltningen har, tillsammans med sina nämnder, arbetat kunskapshöjande
inom näringslivsområdet och byggt på kunskaper om t ex IOP (Idéburet
Offentligt Partnerskap), olika samarbetsprojekt mellan det offentliga,
Civilsamhället och näringslivet samt information om KKN (Kulturella och
kreativa näringar). Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med detta och
belysa det på olika sätt under kommande år.
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden delar upp sitt yttrande kopplat till
sina olika ansvarsområden:
Gymnasieskolan
Inom den kommunala gymnasieskolan finns etablerade vägar för samarbete
och utbyte med näringslivet för att det ska fungera väl med planering av
utbildningar och att eleverna får tillgång till praktik, APL (arbetsplatsförlagt
lärande), studiebesök, föreläsningar och idé-utbyte med företrädare för
näringslivet. Västerås arbetar sedan länge med collegekoncept för utvalda
yrkesprogram vilka bygger på nära koppling och samarbete mellan
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och näringslivets olika branscher.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden strävar efter att ge alla
Västeråselever en så bra skolgång som möjligt, oavsett huvudman.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har både direkt och genom barnoch utbildningsförvaltningen kontinuerliga möten och träffar med fristående
verksamheter, som till stor det är företag som driver skola. Det finns nu ett
antal etablerade forum för denna samverkan.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhetsområde Hemkommun
& kansli, finns avsatta resurser för att upprätthålla och utveckla relationerna
med fristående gymnasieskolor.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Västerås förmedlas av Vuxenutbildningscentrum
(VUC) och utförs av ca 15 upphandlade näringslivsaktörer och två
gymnasieskolor som bedriver vuxenutbildning i egenregi (Tranellska och
Edströmska). Komvux som särskild utbildning (före detta Lärvux) bedrivs
också i kommunal regi samt en stödverksamhet för elever i behov av särskilt
stöd (VUC resurs). Kontakter med näringslivet sker i huvudsak genom
gymnasieskolornas branschråd och genom det samarbete med näringslivet
som behövs för att eleverna ska få APL. VUC har också dialog med
näringslivet via branschcollege, som exempelvis Vård och omsorgscollege
gällande behörigheter, kursupplägg, APL. VUC gör i vår ett nytt
förfrågningsunderlag för skolorna att svara på, detta inför en ny
upphandlingsperiod som startar i januari 2023. I det nya
förfrågningsunderlaget betonas insatser kring anställningsbarhet tydligare
samt ett närmare samarbete med näringslivet, arbetsgivare och olika
branschföreträdare. VUC har ett samarbete med arbetsmarknadsenheternas
jobbcentrum och jobbcoacher och har därigenom ytterligare en kontaktyta ut
mot arbetsgivare inom näringslivet.
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Utbildning och Arbetsmarknad
Västerås stads arbetsmarknadsinsatser ska bidra till att förverkliga stadens
långsiktiga vision om ett Västerås där det finns många vägar in på
arbetsmarknaden, olika kompetenser är efterfrågade och där västeråsare i alla
åldrar och oavsett bakgrund studerar eller arbetar och försörjer sig själva.
Kontakt med och samverkan med företag och arbetsgivare är en viktig och
stor del av arbetsmarknadsenheternas dagliga arbete. Att ha ständig dialog,
hålla sig uppdaterad om företagens behov, ha kunskap om
kompetensförsörjningsbehov och hjälpa företagen att hitta lämplig
arbetskraft, leta lediga jobb pågår ständigt. Bland annat samverkar man med
företag genom det som kallas jobbspår. Ett jobbspår går ut på att i samverkan
med ett företag som har ett aktuellt eller framtida rekryteringsbehov ta fram
vilka kompetenser som behövs för att en person ska kunna få en anställning
där. Därefter matchas en eller flera personer mot företaget, personerna får
kompetenshöjande insatser, kompetensen valideras, personen får
arbetsplatsförlagt lärande hos företaget parallellt med eventuella studier och
målet är att personen därefter ska få en anställning hos företaget. Här kan
utbildningsmomenten skräddarsys efter företagets behov.
Arbetsmarknadsenheterna samverkar också via fastighetskontoret och
upphandlingsenheten med företag som vunnit upphandlingar i Västerås stad
där sociala krav funnits med i upphandlingsunderlaget. Det handlar oftast om
att företaget ska ta emot ett visst antal praktikanter.
Arbetsmarknadsenheterna är med i VSK:s (Västerås Sportklubb)
affärsnätverk VAN (Västerås affärsnätverk) vilket är värdefullt. De är även
med i ett nätverk med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och är ibland med
på träffar med Handelskammaren.
Arbetsmarknadsenheterna fungerar ofta som en koordinator däremellan för
att underlätta för företagen så mycket som möjligt. Det
arbetsmarknadsenheterna ofta får höra från företag de har kontakt med är att
de är snabba, lättillgängliga, finns med hela tiden, följer upp, släpper ingen,
hjälper till i kontakten med arbetsförmedlingen, kunniga och har en
helhetsbild både om arbetsmarknaden, de arbetssökande och
arbetsförmedlingen, är genuint intresserade av de arbetssökande och att det
ska gå bra för dem.
Upphandling
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden köper varor, tjänster och
entreprenader och interagerar med näringslivet på marknaden för knappt 500
000 000 kr per år.
Grundskolenämnden svarar: i sitt yttrande att de har många kontakter med
näringslivet och ett behov av ett gott samarbete med lokala
näringslivsaktörer. Inom den kommunala grundskolan finns återkommande
behov av samarbete med näringslivet för att det ska fungera väl och bidra till
grundskolans uppdrag. Skolan ska se till att eleverna får tillgång till praktik,
studiebesök, föreläsningar och idé-utbyte med företrädare för näringslivet.
Skolan tar många gånger hjälp av näringslivet för att stärka upp inom olika
områden. Exempel på det är när man ger uppdrag till eller ingår partnerskap
med näringslivsaktörer som till exempel Jobba i Västerås eller Here4U.
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Grundskolenämnden strävar efter att ge alla Västeråselever en så bra
skolgång som möjligt, oavsett huvudman. Grundskolenämnden har både
direkt och genom barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerliga möten
och träffar med fristående verksamheter, som till stor det är företag som
driver skola. Det finns nu ett antal etablerade forum för denna samverkan.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns verksamhetsområdet
Hemkommun & kansli. Där finns resurser avsatta för att utveckla kontakter
och samarbete med den del av näringslivet som bedriver fristående skol- och
fritidshemsverksamhet i staden. Grundskolenämnden anser att det är viktigt
att goda relationer byggs och bibehålls med dessa aktörer för barnens bästa
och för Västerås som en stark skolstad.
Upphandling
Grundskolenämnden köper som huvudman för verksamheten varor, tjänster
och interagerar med näringslivet på marknaden för ca 820 000 000 kr per år.
Förskolenämnden svarar i sitt yttrande att förskolan är till för barnens
utveckling och lärande men också för att vårdnadshavarna ska kunna studera
alternativt arbeta som anställd eller som egen företagare, och veta att deras
barn får möjlighet till lärande och utveckling samt tas omhand på ett tryggt
och omsorgsfullt sätt. En väl fungerande förskola och pedagogisk omsorg är
en god förutsättning för att näringslivet får tillgång till den arbetskraft som
efterfrågas.
Västerås växer och fler förskoleplatser behöver skapas för att möta behoven.
Förskolenämnden lägger ett stort arbete på att tillsammans med stadens
andra nämnder och förvaltningar tillse att det finns förskoleplatser i
tillräcklig omfattning. Förskolenämnden strävar efter att ge alla barn i
Västerås en så bra tid i förskolan och i pedagogisk omsorg som möjligt,
oavsett huvudman.
Förskolenämnden har genom barn- och utbildningsförvaltningen
kontinuerliga möten och träffar med fristående verksamheter, som till stor
del är företag som driver förskola eller pedagogisk omsorg. Det finns ett
antal etablerade forum för denna samverkan.
Förskolenämnden har ett ansvar som tillsynsmyndighet för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Inom ramen för tillsyn är råd och stöd till
verksamheter ett viktigt verktyg för att arbeta förebyggande.
Förskolenämnden utgår från stadens värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte”
och har ett professionellt förhållningssätt i kontakter och samverkan med de
fristående aktörer och företag som bedriver förskolor och pedagogisk
omsorg i kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett särskilt verksamhetsområde:
Hemkommun och kansli, där resurser och kompetens finns för kontakterna
med den del av näringslivet som verkar inom förskola, skola och pedagogisk
omsorg. Förskolenämnden anser att det är viktigt att goda relationer byggs
och bibehålls med dessa aktörer för barnens bästa och för Västerås som en
stark skolstad.

VÄSTERÅS STAD

Datum

Diarienr

Sida

2022-04-12

KS 2021/018181.5.2

9 (10)

Upphandling
Förskolenämnden köper som huvudman för verksamheten varor, tjänster och
entreprenader och interagerar med näringslivet på marknaden för ca 475 000
000 kr per år.
Överförmyndarnämnden svarar i sitt yttrande att verksamheten riktar sig
främst till huvudmän och ställföreträdare i kommunen. I och med detta har
överförmyndarnämnden mycket liten kontakt med företag inom kommunen
och vår påverkan på näringslivet är liten. De företagare som
överförmyndarnämnden främst kommer i kontakt med är mäklare samt
jurist- och advokatbyråer. Detta då överförmyndarnämnden behöver
samtycka till försäljning av bostadsrätter och fastigheter samt till fördelning i
arvskiften. För att underlätta för dessa yrkesgrupper skulle
överförmyndarnämnden kunna se över deras behov av information.
Överförmyndarnämnden anser att motionen belyser ett viktigt område för
Västerås stad och ser positivt på intentionen att låta nämnderna få i uppdrag
att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.
Stadsledningskontoret
Näringslivprogrammet är ett av staden övergripande styrdokument och
omfattar hela Västerås stads koncern. Programmet är giltigt över sex år
(2017–2022) och tar sin utgångspunkt i stadens vision. Programmet är
uppdelat i åtta fokusområden. Inom varje anges ett antal att-satser som ska
bidra till utveckling/resultat inom respektive område. Varje område följs av
minst två indikatorer. Indikatorerna är inte måttsatta men följs årligen och i
vissa underliggande handlings- och verksamhetsplaner finns årliga måttsatta
mål som har bäring på näringslivsprogrammet.
Inom fokusområde 1 som omfattar service och myndighetsutövande finns
målen att Västerås stad ska utveckla digitala tjänster, inrätta en lotsfunktion
och uppträda/agera som EN organisation där den enskilde
tjänstemannen/handläggaren känner ansvar för kunden genom hela ärendets
gång.
Invest Västerås har som uppdrag att arbeta för bästa möjliga förutsättningar
för etablering och utveckling av företag i Västerås. Tillsammans med övriga
nämnder och förvaltningar i Västerås stad, företagare och övriga
näringslivsaktörer stärka Västerås näringsliv och arbeta gemensamt för ett
positivt företagsklimat där Västerås stärker sin position som en plats för
innovation och teknikutveckling. Invest Västerås för kontinuerlig dialog med
näringslivets företrädare bland annat gällande lagstiftning och tillsyn.
I arbetet med verksamhetsmålet att Utveckla näringslivsservicen och
fortsätta förbättra företagsklimatet så drivs arbetet med stadens NKI/NUI
undersökning. Det anordnas varje år en företagsklimatdag för alla
handläggare inom Västerås stad, det anordnas ett utbildningstillfälle per år i
näringslivskunskap för alla nyanställda handläggare samt så driver Invest
Företagslotsen. Företagslotsen samordnar och förenklar företagares
myndighetskontakter med Västerås stad.
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Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.

Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt utifrån ärendets innehåll och karaktär.

Hållbar utveckling
Stadens vision visar på en hållbar stad ur såväl ett socialt, ekologiskt som
ekonomiskt perspektiv och ska vara styrande för hela stadens verksamhet.
Motionens intention ligger i linje med näringslivsprogrammet som har mål
gällande företagsklimat och näringslivsutveckling och är en del av den
styrningen.

Helene Öhrling

Eva Lilja

Stadsdirektör

Verksamhetschef näringsliv och
marknad

VÄSTERÅS STAD

Fastighetsnämnden

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-25

Dnr FN 2021/00358-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-12-01 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad. (M) yrkar i motionen att samtliga
nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de kan bli
mer företagsvänliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 1 december
2021 yttrat sig i ärendet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2021-12-01 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (1)
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Emma Rimbe
Epost: emma.rimbe@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit del av motionen och vill belysa
följande aspekter;
Teknik- och fastighetsförvaltningen har vidtagit vissa åtgärder och fortsätter
vidta åtgärder för att ständigt stärka det allmänna företagsklimatet. Både
Mark- och exploateringsenheten och Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt
med att bli mer företagsvänliga.
Fastighetsenheten arbetar exempelvis med att minska avtalsområden för att
möjliggöra för fler företag att lämna anbud, öppnar upp stora avtal för
entreprenörer att själva ta in valfritt antal underleverantörer samt möjliggöra
för fler aktörer på respektive avtal genom:


att avtalen kan vara uppdelade per område



en procentuell fördelning



förnyad konkurrens på lägre belopp (som exempel öst/väst om
stadens å, som A och B del med rangordning 1–5)

Mark- och exploateringsenheten får genom sin dagliga kontakt med företag
och potentiella företagare, kunskap om vad som upplevs som omständligt
och vad företag gärna överlåter att göra till kommunen. Dessa insikter har
bland annat resulterat i att enheten å företagares vägnar nu hanterar
framtagande av avtal, lantmäteriansökningar, lagfartsärenden och ibland
även beställning av nybyggnadskartor.
Enheten tillhandahåller också information om vilken mark som är till salu
och vad företag bör tänka på inför en byggnation. Enheten anser att Västerås
stads stora utmaning att hantera är att efterfrågan på byggklar mark för
verksamheter vida överstiger tillgänglig mark under de kommande åren.
Stort fokus behöver därför läggas på att utveckla nya områden för
näringslivet genom förvärv och planläggning. På kort sikt är färdiga
detaljplaner för verksamhetsmark med utbyggd infrastruktur den
begränsande faktorn.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Emma Rimbe
Epost: emma.rimbe@vasteras.se
Fastighetsnämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Förslag till beslut
1. Förslag till yttrande daterat 2021-12-01 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad. (M) yrkar i motionen att samtliga
nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de kan bli
mer företagsvänliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 1 december
2021 yttrat sig i ärendet.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hans Näslund

Emma Rimbe

Direktör

Utvecklingsstrateg

VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§ 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-25

Dnr FSN 2021/00671-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över Motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-01-31, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Eleonore Lundkvist (M) och
Therese Pransjö (M) med rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås
stad” till Förskolenämnden för yttrande.
Motionärerna framför att näringslivsklimatet i Västerås försämrats och att
Västerås sjunker i Svenskt näringslivs ranking. Motionärerna föreslår att
samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur
de kan bli mer företagsvänliga.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 mars.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-01-31, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) och Marie Brandstedt (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
med bifall från henne själv och Marie Brandstedt (M), och att
förskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (2)

Datum

Diarienr

2022-01-31

FSN 2021/00671- 1.7.1

Barn- och utbildningsförvaltningen
Haidi Bäversten
Epost: haidi.baversten@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Förskolenämndens näringslivskontakter
Förskolan är till för barnens utveckling och lärande men också för att
vårdnadshavarna ska kunna studera alternativt arbeta som anställd eller som egen
företagare, och veta att deras barn får möjlighet till lärande och utveckling samt
tas omhand på ett tryggt och omsorgsfullt sätt. En väl fungerande förskola och
pedagogisk omsorg är en god förutsättning för att näringslivet får tillgång till den
arbetskraft som efterfrågas.
Västerås växer och fler förskoleplatser behöver skapas för att möta behoven.
Förskolenämnden lägger ett stort arbete på att tillsammans med stadens andra
nämnder och förvaltningar tillse att det finns förskoleplatser i tillräcklig
omfattning. Förskolenämnden strävar efter att ge alla barn i Västerås en så bra tid
i förskolan och i pedagogisk omsorg som möjligt, oavsett huvudman.
Förskolenämnden har genom barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerliga
möten och träffar med fristående verksamheter, som till stor del är företag som
driver förskola eller pedagogisk omsorg. Det finns ett antal etablerade forum för
denna samverkan:







Dialogmöten – förvaltning och fristående förskolor och pedagogisk omsorg
Dialogmöten – nämnd och fristående förskolor och pedagogisk omsorg
Möte med fristående verksamhet som vill etablera sig, utöka sin verksamhet,
etcetera
Kvalitetsträffar – förvaltning och fristående förskolor
Möte med fristående förskolor och pedagogisk omsorg utifrån specifika behov
Information till fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolenämnden har ett ansvar som tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och pedagogisk omsorg. Inom ramen för tillsyn är råd och stöd till verksamheter
ett viktigt verktyg för att arbeta förebyggande.
Förskolenämnden utgår från stadens värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte” och
har ett professionellt förhållningssätt i kontakter och samverkan med de fristående
aktörer och företag som bedriver förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett särskilt verksamhetsområde:
Hemkommun och kansli, där resurser och kompetens finns för kontakterna med

VÄSTERÅS STAD

Datum

Diarienr

Sida

2022-01-31

FSN 2021/006711.7.1

2 (2)

den del av näringslivet som verkar inom förskola, skola och pedagogisk omsorg.
Förskolenämnden anser att det är viktigt att goda relationer byggs och bibehålls
med dessa aktörer för barnens bästa och för Västerås som en stark skolstad.
Upphandling
Förskolenämnden köper som huvudman för verksamheten varor, tjänster och
entreprenader och interagerar med näringslivet på marknaden för ca 475 000 000
kr per år. Det är av största vikt att upphandling sköts helt korrekt enligt de lagar
och regler som styr offentlig upphandling. Även när det är frågan om upphandling
är det av största vikt att stadens medarbetare möter näringslivet med
värdegrunden ”Bästa möjliga möte”. I barn- och utbildningsförvaltningen finns
kompetens i upphandlingsfrågor och förvaltningen använder sig av stadens
expertis på området, enheten för upphandlings- och inköpscenter.

VÄSTERÅS STAD

Byggnadsnämnden

§7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-27

Dnr BN 2021/00921-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden med
begäran om yttrande senast 31 januari. Motionärerna anger att
Näringslivsklimatet i Västerås fortsätter att försämras. Västerås sjunker i
Svensk näringslivs ranking. Åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande
nivå, men varje nämnd i staden behöver också rannsaka sig själva. De yrkar:
Att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över
hur de kan bli mer företagsvänliga.
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-01-11

BN 2021/00921- 1.7.1

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tomas Persson
Epost: tomas.persson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Byggnadsnämnden verkar kontinuerligt för att genom ständiga förbättringar
bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet med en hög servicenivå och ett
gott bemötande till samtliga aktörer.
Väsentliga utvecklingsmoment i den strävan är verksamhetens fokus på
digitalisering och att bli en än mer kommunikativ organisation. Detta är
giltigt och angeläget för alla verksamhetsgrenar inom förvaltningen.
Grunden för framgång är vidare att lyckas i ambitionerna att vara en attraktiv
arbetsgivare. Detta är avgörande för att kunna attrahera och behålla
kompetenta och engagerade medarbetare. Vi bedömer att det råder en god
kultur inom förvaltningen som, är extremt viktig att vårda. Den borgar för
arbetsglädje, vilket i sin tur gynnar medarbetarnas goda prestationer och vilja
till utveckling.
Nöjda kunder och invånare är ett av de fyra styrande perspektiven för
byggnadsnämndens och övriga nämnders verksamhet. Genom olika insatser
för effektivisering, digitalisering samt kommunikation/bemötande har
kundindex för bygglovverksamheten utvecklats positivt under senare år.
Verksamheten strävar kontinuerligt efter att höja nöjdhetstalen. För år 2022
har målet satts till samma som det preliminära utfallet 2021, 72%.
Glädjande nog har detta höga resultat kunnat uppnås, trots det mycket stora
antalet ärenden som handlagts.
I Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2022 beskrivs beträffande
bygglovverksamheten; framgångsfaktorer och nyckeltalens utveckling:
”Vi ska leverera enligt förväntningar och vi ska ha tydlig kommunikation
med kunder. Mötet ska alltid bli bästa möjliga, utifrån olika förutsättningar.
Det betyder inte alltid att alla kunder och intressenter är nöjda med beslut
som fattats men de kan förstå våra processer, uppleva ett bra bemötande och
känna att de har förtroende för organisationen.”
Nyckeltal (inkl. mål)
NKI bygglov företag
NKI bygglov för enskilda

Utfall 2019
70.0%
76.9%

Utfall 2020
72.0%
77.4%

Utfall 2021
72,0%

Mål 2022
72.0%
80.0%

VÄSTERÅS STAD

Grundskolenämnden

§ 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-22

Dnr GSN 2021/03703-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Motion från (M) om
mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-01-31, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Eleonore Lundkvist (M) och
Therese Pransjö (M) med rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås
stad” till Grundskolenämnden för yttrande.
Motionärerna framför att näringslivsklimatet i Västerås försämrats och att
Västerås sjunker i Svenskt näringslivs ranking. Motionärerna föreslår att
samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur
de kan bli mer företagsvänliga.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 mars.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-01-31, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (2)

Datum

Diarienr

2022-01-31

GSN 2021/03703- 1.7.1

Barn- och utbildningsförvaltningen
Haidi Bäversten
Epost: haidi.baversten@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av motion från (M) om Mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Mot bakgrund av att Västerås sjunkit i Svenskt näringslivs ranking föreslår
motionärerna Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) att samtliga
nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de kan bli mer
företagsvänliga.
Grundskolenämndens näringslivskontakter
Grundskolenämnden har många kontakter med näringslivet och ett behov av ett
gott samarbete med lokala näringslivsaktörer. Inom den kommunala grundskolan
finns återkommande behov av samarbete med näringslivet för att det ska fungera
väl och bidra till grundskolans uppdrag. Skolan ska se till att eleverna får tillgång
till praktik, studiebesök, föreläsningar och idé-utbyte med företrädare för
näringslivet. Skolan tar många gånger hjälp av näringslivet för att stärka upp inom
olika områden. Exempel på det är när man ger uppdrag till eller ingår partnerskap
med näringslivsaktörer som till exempel Jobba i Västerås eller Here4U.
Grundskolenämnden strävar efter att ge alla Västeråselever en så bra skolgång
som möjligt, oavsett huvudman. Grundskolenämnden har både direkt och genom
barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerliga möten och träffar med fristående
verksamheter, som till stor det är företag som driver skola. Det finns nu ett antal
etablerade forum för denna samverkan:







Dialogmöten – förvaltning och fristående skolor
Dialogmöten – nämnd och fristående skolor
Möte med fristående verksamhet som vill etablera sig, utöka sin verksamhet,
etcetera
Kvalitetssamtal – förvaltning och fristående skolor
Möte med fristående skola/skolor utifrån specifika behov
Information till fristående skolor

Grundskolenämnden utgår från stadens värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte”
och har ett professionellt förhållningssätt i kontakter och samverkan med de
fristående aktörer och företag som bedriver skolor och fritidshem i kommunen.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns verksamhetsområdet Hemkommun
& kansli. Där finns resurser avsatta för att utveckla kontakter och samarbete med
den del av näringslivet som bedriver fristående skol- och fritidshemsverksamhet i
staden. Grundskolenämnden anser att det är viktigt att goda relationer byggs och
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Datum

Diarienr

Sida

2022-01-31

GSN 2021/037031.7.1

2 (2)

bibehålls med dessa aktörer för barnens bästa och för Västerås som en stark
skolstad.
Upphandling
Grundskolenämnden köper som huvudman för verksamheten varor, tjänster och
interagerar med näringslivet på marknaden för ca 820 000 000 kr per år. Det är av
största vikt att upphandling sköts helt korrekt enligt de lagar och regler som styr
offentlig upphandling. Även när det är frågan om upphandling är det av största vikt
att stadens medarbetare möter näringslivet med värdegrunden ”Bästa möjliga
möte”. I barn- och utbildningsförvaltningen finns kompetens i upphandlingsfrågor
och förvaltningen använder sig av stadens expertis på området, enheten för
upphandlings & inköpscenter.

VÄSTERÅS STAD

Kulturnämnden

§ 256

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-22

Dnr KUN 2021/00396-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
”Yttrande Remiss – Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad” daterat 2021-12-02 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i Svenskt näringslivs rankning¨.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
”Yttrande Remiss – Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad” daterat 2021-12-02 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2021-12-02

KUN 2021/00396- 1.7.1

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen
Lenny Hallgren
Epost: lenny.hallgren@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i Svenskt näringslivs rankning.
Förvaltningen anser att motionen belyser ett viktigt område för hela Västerås
stad. Att näringslivsklimatet är bra och utvecklande är väldigt viktigt både
för nya etableringar i staden samt för samtliga befintliga näringslivsaktörer
som redan finns här. Förvaltningen tycker att det är viktigt att stadens olika
delar vidtar åtgärder för att stärka företagsklimatet. Stadens värdegrund
”Alltid bästa möjliga möte” är ett mycket bra verktyg i detta arbete då
forskning visar att bemötandet är en stor del av serviceupplevelsen och en
grundplatta för bra dialog mellan olika aktörer. Förvaltningen implementerar
stadens värdegrund på introduktioner för nyanställda och befäster den ute i
verksamheterna via olika workshops samt vid utbildningstillfällen i
”Medarbetarskap i mästarklass”.
Förvaltningen har, tillsammans med sina nämnder, arbetat kunskapshöjande
inom näringslivsområdet och byggt på kunskaper om t ex IOP (Idéburet
Offentligt Partnerskap), olika samarbetsprojekt mellan det offentliga,
Civilsamhället och näringslivet samt information om KKN (Kulturella och
kreativa näringar). Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med detta och
belysa det på olika sätt under kommande år.

VÄSTERÅS STAD

Skultuna kommundelsnämnd

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

Dnr KDNS 2021/00412-1.7.1

Remissyttrande - Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enligt kommundelsförvaltningens förslag till
yttrande.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (m) och Terese Pransjö (m) har till kommunfullmäktige
lämnat in en motion med rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås
stad.
Motionen förslår att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i
uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga. Det kan exempelvis
handla om hur man arbetar med upphandlingar för att möjliggöra fler företag
att lämna anbud, förenkla byråkratiska regelverk eller möjliggöra
valfrihetssystem på nya områden.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-01-17

KDNS 2021/00412- 1.7.1

Skultuna kommundelsnämnd
Rasmus Persson
Epost: rasmus.persson@vasteras.se
Kommunstyrelsen Västerås stad

Yttrande Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Förutsättningarna att bedriva näringsverksamhet är avgörande för Skultuna
kommundels utveckling.
Skultuna kommundelsnämnd arbetar aktivt för att skapa lokal
attraktionskraft. I det arbetet ingår det att skapa attraktiv kommunal service
så som pedagogisk verksamhet, vård och omsorg samt skötsel av park- och
grönytor. Områden som är avgörande för att behålla samt nyetablering av
näringsverksamheter. En annan del i arbetet med att skapa lokal
attraktionskraft är att, utifrån kommundelsnämndens uppdrag, skapa
förutsättningar för att behålla, utveckla samt skapa nyetablering av
näringslivsverksamhet.
Skultuna kommundelsförvaltning samarbetar även aktivt med Västerås stads
näringslivsenhet samt representanter från det lokala näringslivet. I denna
samverkan planeras gemensamma aktiviteter för att stärka det lokala
näringslivet.
Näringslivsenheten samverkar även med Skultuna kommundelsförvaltning
vid eventuella nyetableringar för att få en lokal bild över de faktiska
förutsättningarna.
Skultuna kommundelsnämnd ger i sin verksamhetsplan varje år strategiska
uppdrag till kommundelsförvaltningen. I verksamhetsplan för 2022 har
nämnden bland annat gett förvaltningen följande uppdrag:


att tillsammans med andra aktörer utveckla den lokala
attraktionskraften i Skultuna kommundel.



att följa utvecklingen av och verka för ökat bostadsbyggande samt
nyetableringar av näringsverksamhet inom kommundelens
geografiska område.

Skultuna kommundelsnämnd arbetar aktivt för att utifrån våra förutsättningar
vara en del i att stärka Västerås stads näringsliv och ser därför positivt på
motionens intentioner.
I tjänsten
Rasmus Persson
Direktör Skultuna kommundelsförvaltning

Sida

YTTRANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-01-07

MOKN 2021/00108- 1.7.1

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Marianne Lidman Hägnesten
Epost: marianne.lidman.hagnesten@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande – Remiss, Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Miljö- och konsumentnämnden har som huvudsaklig uppgift att bedriva
tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken, livsmedelslagstiftningen,
alkohollagen, tobakslagen samt en del mindre lagstiftningar. En förutsättning
för att nämnden ska lyckas med sitt uppdrag, det vill säga att de
verksamheter som kontrolleras uppfyller gällande lagstiftning, är att miljöoch hälsoskyddsförvaltningens arbete upplevs som rättssäkert och rättvist, att
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ger ett gott bemötande samt klarar att
upprätthålla en tillräckligt god service.
Sedan många år tillbaka arbetar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med att
ta fram gemensamma bedömningsgrunder för handläggarna utifrån gällande
lagstiftning och praxis. För att minska handläggningstiderna har nämnden
investerat i ett verksamhetssystem som ger möjligheter att exempelvis
utveckla e-tjänster.
Nämnden har tre områden där nöjd-kund-index (NKI) mäts. För 2022 är
målet att uppnå indexet 78 inom samtliga områden. Detta är ett mycket högt
uppsatt mål för en organisation som arbetar med myndighetsutövning. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen arbetar sedan flera år tillbaka med åtgärder för
att behålla och, i den mån det går, ytterligare höja NKI. Fokus har framför
allt varit på bemötande där resultatet i mätningarna är mycket högt.
NKI mäts bland dem som varit i kontakt med förvaltningen, alltså inte av
allmänna attityder i samhället.
Inom ramen för myndighetsutövningen finns möjlighet att ge råd och
information, vilket upplevs som positivt av såväl företagare som
privatpersoner. Nämnden begränsas dock av att information och råd inte kan
vara avgiftsfinansierade och förutsätter därmed att detta finansieras inom
budgetramen. I nuläget finns därmed begränsade möjligheter att erbjuda
utbildningar och liknande.
Det är något oklart vad som menas med ”företagsvänlig”. I normalfallet
finns det ingen motsättning mellan att bedriva tillsyn och kontroll och att
vara företagsvänlig. Myndighetsuppdraget innebär dock att samma krav ska
gälla för alla.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-25

VÄSTERÅS STAD

Miljö- och konsumentnämnden

§ 11

Dnr MOKN 2021/00108-1.7.1

Remiss – Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden har fått en remiss gällande en motion från
(M) om mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad daterad den 7 oktober
2021. I motionen yrkas på att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad
får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden
lämnat förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§ 265

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-21

Dnr NIF 2021/00368-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
Yttrande till ”Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i svenskt näringslivs rankning.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Yttrande till ”Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2021-11-30

NIF 2021/00368- 1.7.1

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen
Lenny Hallgren
Epost: lenny.hallgren@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande – Remissvar för motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i Svenskt näringslivs rankning.
Förvaltningen anser att motionen belyser ett viktigt område för hela Västerås
stad. Att näringslivsklimatet är bra och utvecklande är väldigt viktigt både
för nya etableringar i staden samt för samtliga befintliga näringslivsaktörer
som redan finns här. Förvaltningen tycker att det är viktigt att stadens olika
delar vidtar åtgärder för att stärka företagsklimatet. Stadens värdegrund
”Alltid bästa möjliga möte” är ett mycket bra verktyg i detta arbete då
forskning visar att bemötandet är en stor del av serviceupplevelsen och en
grundplatta för bra dialog mellan olika aktörer. Förvaltningen implementerar
stadens värdegrund på introduktioner för nyanställda och befäster den ute i
verksamheterna via olika workshops samt vid utbildningstillfällen i
”Medarbetarskap i mästarklass”.
Förvaltningen har, tillsammans med sina nämnder, arbetat kunskapshöjande
inom näringslivsområdet och byggt på kunskaper om t ex IOP (Idéburet
Offentligt Partnerskap), olika samarbetsprojekt mellan det offentliga,
Civilsamhället och näringslivet samt information om KKN (Kulturella och
kreativa näringar). Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med detta och
belysa det på olika sätt under kommande år.

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

§ 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

Dnr NF 2021/00384-1.7.1

Beslut - Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Terese Pransjö (M) har inkommit med en motion
med rubriceringen ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad”. Av
motionen framgår att åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande nivå
och att varje nämnd också behöver granska sig själva. Motionärerna yrkar:
Att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över
hur de kan bli mer företagsvänliga.
Förvaltningen har i bilagd rapport redogjort för nämndens befintliga utförare
och verksamheter. Likaså framgår vilka åtgärder som nämnden och
förvaltningen redan har vidtagit, för att på olika sätt stödja befintliga- och
nya utförare. Dessa är bland andra framtaget metodstöd för uppföljning,
utvecklat anbudsförfarande och dialogmöten.
Under december månad hölls dialogmöten mellan förvaltningen och
utförarna, då tillfälle gavs för utförarna att föra fram vad som är viktigt för
dem ur ett företagarperspektiv. Utförarna upplevde ett gott samarbete mellan
utförare och förvaltning, en öppenhet mellan parterna och man är nöjd med
de informationsmöten som har varit. Uppskattat är mindre dialogmöten som
inbjöds till i december. En sammantagen bedömning och på en övergripande
nivå, visar att utvecklingsområdena främst gäller stadens webbsida, villkor i
avtal, kontaktvägar, information och samverkansformer.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2021-12-28

NF 2021/00384- 1.7.1

Vård- och omsorgsförvaltningen
Christina Becker
Epost: christina.becker@vasteras.se
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kopia till

Kommunstyrelsen

Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Terese Pransjö (M) har inkommit med en motion
med rubriceringen ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad”. Av
motionen framgår att åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande nivå
och att varje nämnd också behöver granska sig själva. Motionärerna yrkar:
Att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över
hur de kan bli mer företagsvänliga.
Förvaltningen har i bilagd rapport redogjort för nämndens befintliga utförare
och verksamheter. Likaså framgår vilka åtgärder som nämnden och
förvaltningen redan har vidtagit, för att på olika sätt stödja befintliga- och
nya utförare. Dessa är bland andra framtaget metodstöd för uppföljning,
utvecklat anbudsförfarande och dialogmöten.
Under december månad hölls dialogmöten mellan förvaltningen och
utförarna, då tillfälle gavs för utförarna att föra fram vad som är viktigt för
dem ur ett företagarperspektiv. Utförarna upplevde ett gott samarbete mellan
utförare och förvaltning, en öppenhet mellan parterna och man är nöjd med
de informationsmöten som har varit. Uppskattat är mindre dialogmöten som
inbjöds till i december. En sammantagen bedömning och på en övergripande
nivå, visar att utvecklingsområdena främst gäller stadens webbsida, villkor i
avtal, kontaktvägar, information och samverkansformer.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.

NF 2021/00384-1.7.1

Yttrande från nämnden för personer med
funktionsnedsättning.
Företagsvänliga nämnder i Västerås stad

Vård- och omsorgsförvaltningen
721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se
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021-39 24 35 • christina.becker@vasteras.se
Johanna Brus
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1. Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Terese Pransjö (M) har inkommit med en motion med
rubriceringen ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad”. Av motionen
framgår att näringslivsklimatet i Västerås försämras och sjunker i Svenskt
näringslivs ranking. Det konstateras att åtgärder behöver vidtas på
koncernövergripande nivå och att varje nämnd också behöver granska sig själva.
Motionärerna menar att de flesta nämnder kan vidta åtgärder som skulle kunna
handla om hur man arbetar med upphandlingar för att möjliggöra för fler företag
att lämna anbud, förenkla byråkratiska regelverk eller möjliggöra valfrihetssystem
inom nya områden. Det hänvisas till Eskilstuna kommun som tidigare givit
kommunen motsvarande uppdrag och som resulterat i ett stärkt företagsklimat.
Motionärerna menar att företagen är grunden för Västerås utvecking, för att
skapa fler jobb och finansiera bl.a. bättre äldreomsorg.
Motionärerna yrkar:
Att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de
kan bli mer företagsvänliga.

2. Utförare inom nämnden för personer med
funktionsnedsättnings verksamhetsområde
Inom Nämnden för personer med funktionsnedsättnings verksamhetsområde
finns det flera privata utförare verksamma. Det finns leverantörer som bedriver
exempelvis daglig verksamhet, boendestöd och avlösarservice enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). LOV innebärande att alla utförare som uppfyller
nämndens krav, godkänns och kontrakteras på 5 år. Om ingen av parterna säger
upp avtalet, förlängs det med ytterligare 5 år.
Inom nämdens verksamhetsområde finns även utförare verksamma som bedriver
bostad med särskild service enligt LSS samt basansvaret för personlig assistans
som är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalstiden är
oftast 4+2+2 år.
Förvaltningen har de senste åren utvecklat ett metodstöd för uppföljning av
avtalen för att öka förutsättningarna för en dialog mellan parterna och göra
3
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uppföljningarna mer förutsägbara och transparanta. Upphandling i form av
kvalitetsupphandling har efter synpunkter från anbudsgivare utvecklas och
förenklats, utan att för den skull göra avsteg från kvalitetskraven.
Informationsmöten har hållits under flera år och ungefär 1-2 gånger per termin.
De senaste snart två åren har de skett i digital form. I december genomfördes
även fysiska dialogmöten i mindre grupper.

3. Dialog med utförarna
Förvaltningen bjöd under december in leverantörerna som är verksamma inom
Nämnden för personer med funktionsnedsnedsättnings verkamhetsområde till
dialog. Utförarna gavs tillfälle att fundera på ett antal frågor, med bäring på
motionens yrkande. Frågorna handlade om vad man tycker fungerar väl och vad
som kan utvecklas utifrån ett företagarperspektiv.

3.1. Utvecklingsområden
Flera utförare uttrycker att stadens webbsida kan förbättras och förslagsvis med
en tydlig leverantörsflik, där enbart aktuella dokument finns. Några uttrycker en
frustration över att stadens sökmotor resulterar i många dokument inom ett visst
område, oavsett om de är aktuella eller inte.
Man önskar att det i leverantörsfliken finns hänvisning till vem man ska vända sig
till i vissa frågor. Det framkommer också önskemål om att lättare kunna nå
biståndshandläggare vid frågor av mer akut karaktär.
Ersättningsmodeller är ett område som tas upp och som påverkar utförarnas
möjligheter till framförhållning ekonomiskt sett. Utförarna påtalar bl a den
uteblivna ersättningen när kund är sjuk under en längre period samt avböjda
besök, är ekonomiskt utmanande för dem. Kompetenskrav är ett annat område
som flera utförare gärna ser att de får större rådighet över när det gäller
tillsättning av verksamhetsnära personal.
Man vill också få kännedom om organisatoriska förändringar och inför att, för
utförarna, viktiga handläggare slutar. En utförare framför att det bland de privata
utförarna finns funderingar omkring huruvida egenregins verksamheter har
samma villkor/likabehandling utifrån att det nu är en gemensam förvaltning.
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3.2. Välfungerande områden
Utförarna säger sig vara nöjda med de kontakter man har med förvaltningen och
att det finns en transparens kring förändringar som påverkar utförarna. Utförarna
utrycker att man har bra kontakter med beställarenheten, tillgängligheten är bra
och man får snabba svar. Man menar att det finns ett gott samarbete mellan
utförare och förvaltning och en öppenhet mellan parterna. Dialogen uppges
fungera bra och flera poängterar att det är positivt att leverantörer görs delaktiga
i förvaltningens förändrings- och utvecklingsarbeten.
Förvaltningen har på senare år bjudit in till dialogmöten med utförarna och det är
uppskattat, liksom de anteckningar som skickats ut efter mötena. Man ser positivt
på att flera av förvaltningens tjänstepersoner berättar om aktuella frågor utifrån
sina ansvarsområden.
Som en följd av pandemin, har flera sådana möten skett digialt och har då blivit
mer av informationsmöten än dialog. Nu genomförda fysiska dialogmöten i
mindre konstellation är uppskattat och underlättar en faktisk dialog. Det
framkommer vid dessa möten att utförarna uppskattat att det vid dessa mindre
fysiska möten inte funnits en fastställd agenda utan möjlighet till mer fritt samtal i
stort och smått. Dialogmötena fyller även en viktig funktion för att skapa nätverk
mellan olika utförare inom respektive område.
För framtiden ser man gärna att mötesformerna blir både och:
informationsmöten och dialogmöten en gång per termin vardera.
Informationsmöten kan vara digitala och dialogmötena fysiska och i mindre
grupper för dialog.

4. Eskilstuna
I motionen hänvisas till Eskilstuna som tidigare givit kommunen motsvarande
uppdrag och som resulterat i ett stärkt företagsklimat.
Eskilstunas kommuns plan ”Strategisk inriktning 2020-2023” i vilken processmålet
”Fler i jobb” har som aktivitet att ”Stärka företagsklimatet och förbättra servicen
till företagare”. Många av nämnderna ska därmed bryta ner aktiviteten till sin.
Förvaltningen har varit i kontakt med Eskilstuna kommuns motsvarande Vård- och
omsorgsförvaltning. I samtalet framkommer att Vård- och omsorgsnämnden inte
omfattas av den aktiviteten.
5
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5. Förvaltningens bedömning
Dialogmötena med utförarna har varit givande och samtalsklimatet har varit gott.
Förvaltningen har iakttagit ett antal områden som flera utförare ser som
utvecklingsområden och viktiga för dem ur ett företagarperspektiv. En
sammantagen bedömning och på en övergripande nivå visar att områdena främst
gäller stadens webbsida, villkor i avtal, kontaktvägar, information och
samverkansformer.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: nämnden för personer
med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§ 265

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-21

Dnr NIF 2021/00368-1.7.1

Beslut - Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
Yttrande till ”Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga med
anledning av att Västerås sjunker i svenskt näringslivs rankning.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Yttrande till ”Remissvar för motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad” daterat 2021-11-30 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Tekniska nämnden

§ 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-20

Dnr TN 2021/00660-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M)
lämnar särskilt yttrande enligt följande.
Vi tycker förvaltningens svar är bra. Det är dock viktigt att alla nämnder
kontinuerligt ser över sin verksamhet med självkritiska ögon för att Västerås
företagsklimat ska bli så bra som möjligt. Förutom de exempel som nämns i
förvaltningens svar så kan det handla om saker som att se till att parkeringar
finns till en rimlig kostnad i centrala lägen, eller att ha en god dialog med
näringsidkare som påverkas innan man genomför större ombyggnationer av
gator eller trottoarer.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad. (M) yrkar i motionen att samtliga
nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de kan bli
mer företagsvänliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1
december 2021, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (2)

Datum

Diarienr

2021-11-29

TN 2021/00660- 1.7.1

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Emma Rimbe
Epost: emma.rimbe@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit del av motionen och vill belysa
följande aspekter;
Teknik- och fastighetsförvaltningen har vidtagit vissa åtgärder och fortsätter
vidta åtgärder för att ständigt stärka det allmänna företagsklimatet. De tre
enheterna Gatu- och parkenheten, Trafik- och tillståndsenheten och
Produktion arbetar alla kontinuerligt med att bli mer företagsvänliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen deltar i ett flertal forum med
företagsdriven stadsutveckling, ett gott exempel är Finnslätten där staden och
näringslivet formerat gemensamma arbetsgrupper och tagit fram en vision
för området. För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för transporter där
staden och näringslivet arbetar tillsammans i Trafikverkets regi.
Citysamverkans olika arbetsgrupper är ett mycket viktigt samarbetsforum för
teknik- och fastighetsförvaltningen och fastighetsägare och näringsidkare i
City. Inom Citysamverkan sker löpande och projektbaserad samverkan inom
t ex trygghet, stadsmiljö och upprustning av ytor i City. Gemensamma
aktivitetsplaner tas fram och förvaltningen bidrar med resurser till
evenemang och försköning, utifrån cityaktörernas önskemål.
Förvaltningen deltar också i arbetet med Företagslots, en stadsgemensam
samordning mellan förvaltningar som är inblandade i den tillståndsgivning
som krävs när en näringsidkare vill etablera verksamhet i Västerås. Som ett
exempel kan nämnas etablering av restaurangverksamhet, där aktören är
intresserad av att ha uteservering. Istället för att aktören själv ska söka sig
fram till rätt instans, deltar teknik- och fastighetsförvaltningen i ett möte som
Företagslotsen kallar samman, där aktören får presentera sin verksamhet och
kan få kontakt med alla stadens funktioner på en gång. Utöver detta finns
enhetens medarbetare ofta med som deltagare i olika nätverksträffar med
avsikt att omvärldsbevaka och effektivisera samarbetet.
Tekniska nämnden har inom ramen för sin handlingsplan för
konkurrensutsättning och handlingsplan för upphandling arbetat aktivt för att
öppna upp för mindre företag att lämna anbud i nämndens upphandlingar.
Till exempel har nämnden gjort ett försök att bryta ut gatu- och parkdrift i
serviceorterna till en mindre entreprenad, som skulle vara möjlig att räkna på
även för en lokal mindre utförare. Resultatet i detta fall blev att en större
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aktör tog hem uppdraget, men i förvaltningens utvärdering kunde ändå
konstateras att ett stort antal mindre företag fått uppdrag som
underentreprenörer inom gatu- och parkdrift. Detsamma gäller för
driftområde Centrum, där TFF Produktion står för utförandet. Produktion
sysselsätter ett stort antal lokala aktörer inom åkeri, anläggning och yttre
skötsel, inom tekniska nämndens driftuppdrag.
Tekniska nämndens arbete med markupplåtelser mäts i Stockholm Business
Alliance NKI-mätning och årliga kundundersökningar görs mot bl a
företagare. Vid uppföljning av resultatet genomförs analyser och
förbättringsåtgärder sätts in där det är möjligt. Konkreta åtgärder som
tidigare har vidtagits är skapandet av en mer informativ webbplats samt
digitalisering av tjänster (t.ex. e-tjänster för ansökningar).
Som ett led i att bli mer kundvänliga och ge fler företagare möjlighet att leverera
tjänster till staden har enheten i den senaste upphandlingen av mobila betaltjänster
för parkering, valt att samarbeta med fler företag.

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2021-12-01

TN 2021/00660- 1.7.1

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Emma Rimbe
Epost: emma.rimbe@vasteras.se
Tekniska nämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad. (M) yrkar i motionen att samtliga
nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de kan bli
mer företagsvänliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 1 december
2021 yttrat sig i ärendet.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hans Näslund

Emma Rimbe

Direktör

Utvecklingsstrateg
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-24

Dnr UAN 2021/00943-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om mer
företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2022-01-31, som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Jonas Lostelius (L) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande:
" Motionen från (M) med rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås
stad” aktualiserar viktiga frågor om just företagsvänlighet. Förvaltningens
förslag till yttrande redogör sakligt för hur nämndens verksamheter arbetar
idag och mycket faller tillbaka på devisen ”Alltid bästa möjliga möte”. När
det gäller Arbetsmarknadsenheterna (AME) redogörs i förvaltningens
yttrande för en återkoppling från företagen gällande relationen, där AME av
företagen sägs uppfattas som snabba, lättillgängliga med mera. Vi i
Liberalerna hade gärna sett att även andra verksamhetsområden redogjorde
för vilken återkoppling man får från företag avseende hur man uppfattas av
dem. Avsaknaden av redogörelser för återkoppling från företagen, säger oss
att nämnden och dess verksamheter skulle må bra av att se över hur man kan
bli mer företagsvänliga."
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Eleonore Lundkvist (M) och
Therese Pransjö (M) med rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås
stad” till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Motionärerna framför att näringslivsklimatet i Västerås försämrats och att
Västerås sjunker i Svenskt näringslivs ranking. Motionärerna föreslår att
samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur
de kan bli mer företagsvänliga.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 mars.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2022-01-31, som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-24

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna
yrkandet och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt
det.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Sida

YTTRANDE

1 (3)

Datum

Diarienr

2022-01-31

UAN 2021/00943- 1.7.1

Barn- och utbildningsförvaltningen
Haidi Bäversten
Epost: haidi.baversten@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av motion från (M) om Mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Mot bakgrund av att Västerås sjunkit i Svenskt näringslivs ranking föreslår
motionärerna Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) att samtliga
nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de kan bli mer
företagsvänliga.
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens näringslivskontakter
Gymnasieskolan
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har genom sitt breda ansvar över flera
verksamhetsområden många kontakter med näringslivet och ett behov av ett gott
samarbete med lokala näringslivsaktörer.
Inom den kommunala gymnasieskolan finns etablerade vägar för samarbete och
utbyte med näringslivet för att det ska fungera väl med planering av utbildningar
och att eleverna får tillgång till praktik, APL (arbetsplatsförlagt lärande),
studiebesök, föreläsningar och idé-utbyte med företrädare för näringslivet.
Västerås arbetar sedan länge med collegekoncept för utvalda yrkesprogram vilka
bygger på nära koppling och samarbete mellan utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och näringslivets olika branscher.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden strävar efter att ge alla Västeråselever
en så bra skolgång som möjligt, oavsett huvudman. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden har både direkt och genom barn- och
utbildningsförvaltningen kontinuerliga möten och träffar med fristående
verksamheter, som till stor det är företag som driver skola. Det finns nu ett antal
etablerade forum för denna samverkan:






Dialogmöten – förvaltning och fristående skolor
Dialogmöten – nämnd och fristående skolor
Möte med fristående verksamhet som vill etablera sig, utöka sin verksamhet,
etcetera
Möte med fristående skola/skolor utifrån specifika behov
Information till fristående skolor

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utgår från stadens värdegrund ”Alltid
bästa möjliga möte” och har ett professionellt förhållningssätt i kontakter och
samverkan med de fristående aktörer och företag som bedriver skolor inom
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kommunen. Nämnden anser att det är viktigt att goda relationer byggs och
bibehålls med dessa aktörer för elevernas bästa och för Västerås som en stark
skolstad. Inom barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhetsområde
Hemkommun & kansli, finns avsatta resurser för att upprätthålla och utveckla
relationerna med fristående gymnasieskolor.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Västerås förmedlas av Vuxenutbildningscentrum (VUC) och
utförs av ca 15 upphandlade näringslivsaktörer och två gymnasieskolor som
bedriver vuxenutbildning i egenregi (Tranellska och Edströmska). Komvux som
särskild utbildning (före detta Lärvux) bedrivs också i kommunal regi samt en
stödverksamhet för elever i behov av särskilt stöd (VUC resurs). Kontakter med
näringslivet sker i huvudsak genom gymnasieskolornas branschråd och genom det
samarbete med näringslivet som behövs för att eleverna ska få APL. VUC har också
dialog med näringslivet via branschcollege, som exempelvis Vård och
omsorgscollege gällande behörigheter, kursupplägg, APL.
VUC gör i vår ett nytt förfrågningsunderlag för skolorna att svara på, detta inför en
ny upphandlingsperiod som startar i januari 2023. I det nya förfrågningsunderlaget
betonas insatser kring anställningsbarhet tydligare samt ett närmare samarbete
med näringslivet, arbetsgivare och olika branschföreträdare.
VUC har ett samarbete med arbetsmarknadsenheternas jobbcentrum och
jobbcoacher och har därigenom ytterligare en kontaktyta ut mot arbetsgivare
inom näringslivet.
Utbildning och Arbetsmarknad
Västerås stads arbetsmarknadsinsatser ska bidra till att förverkliga stadens
långsiktiga vision om ett Västerås där det finns många vägar in på
arbetsmarknaden, olika kompetenser är efterfrågade och där västeråsare i alla
åldrar och oavsett bakgrund studerar eller arbetar och försörjer sig själva.
Kontakt med och samverkan med företag och arbetsgivare är en viktig och stor del
av arbetsmarknadsenheternas dagliga arbete. Att ha ständig dialog, hålla sig
uppdaterad om företagens behov, ha kunskap om kompetensförsörjningsbehov
och hjälpa företagen att hitta lämplig arbetskraft, leta lediga jobb pågår ständigt.
Bland annat samverkar man med företag genom det som kallas jobbspår. Ett
jobbspår går ut på att i samverkan med ett företag som har ett aktuellt eller
framtida rekryteringsbehov ta fram vilka kompetenser som behövs för att en
person ska kunna få en anställning där. Därefter matchas en eller flera personer
mot företaget, personerna får kompetenshöjande insatser, kompetensen
valideras, personen får arbetsplatsförlagt lärande hos företaget parallellt med
eventuella studier och målet är att personen därefter ska få en anställning hos
företaget. Här kan utbildningsmomenten skräddarsys efter företagets behov.
Arbetsmarknadsenheterna samverkar också via fastighetskontoret och
upphandlingsenheten med företag som vunnit upphandlingar i Västerås stad där
sociala krav funnits med i upphandlingsunderlaget. Det handlar oftast om att

VÄSTERÅS STAD

Datum

Diarienr

Sida

2022-01-31

UAN 2021/009431.7.1

3 (3)

företaget ska ta emot ett visst antal praktikanter. Arbetsmarknadsenheterna är
med i VSK:s (Västerås Sportklubb) affärsnätverk VAN (Västerås affärsnätverk) vilket
är värdefullt. De är även med i ett nätverk med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)
och är ibland med på träffar med Handelskammaren.
Restriktionerna under pandemin har påverkat möjligheterna att fysiskt träffa
företagen på samma sätt som innan pandemin. Tidigare ordnades
företagsfrukostar, företagen bjöds in till arbetsmarknadsenheterna för att kunna
marknadsföra sig och ha speeddating med arbetssökande, studiebesök
genomfördes på företag mm. Alla dessa insatser bidrar till att skapa goda
kontakter med företagen och samarbeten som fortfarande pågår. Under pandemin
har vissa av dessa aktiviteter kunnat genomföras digitalt i modifierad form.
Det är ofta flera parter involverade och det är inte alltid kommunen ensam kan
bestämma över hela processen i kontakten med ett företag som till exempel ska
anställa en arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadsenheternas
verksamheter. Andra inblandade parter, till exempel arbetsförmedlingen, kan ha
sina lagar och regler att följa. Arbetsmarknadsenheterna fungerar ofta som en
koordinator däremellan för att underlätta för företagen så mycket som möjligt.
Det arbetsmarknadsenheterna ofta får höra från företag de har kontakt med är att
de är snabba, lättillgängliga, finns med hela tiden, följer upp, släpper ingen, hjälper
till i kontakten med arbetsförmedlingen, kunniga och har en helhetsbild både om
arbetsmarknaden, de arbetssökande och arbetsförmedlingen, är genuint
intresserade av de arbetssökande och att det ska gå bra för dem.
Upphandling
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden köper varor, tjänster och entreprenader
och interagerar med näringslivet på marknaden för knappt 500 000 000 kr per år.
Det är av största vikt att upphandling sköts helt korrekt enligt de lagar och regler
som styr offentlig upphandling. Även när det är frågan om upphandling är det av
största vikt att stadens medarbetare möter näringslivet med värdegrunden ”Bästa
möjliga möte”. I barn- och utbildningsförvaltningen finns kompetens i
upphandlingsfrågor och förvaltningen använder sig av stadens expertis på
området, enheten för upphandlings & inköpscenter.
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AN 2021/01071- 1.7.1

Vård och omsorgsförvaltningen
Christina Becker
Epost: christina.becker@vasteras.se
Äldrenämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Remiss - Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i
Västerås stad
Förslag till beslut
Äldrenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har inkommit med en
motion med rubriceringen ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad”.
Av motionen framgår att åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande
nivå och att varje nämnd också behöver granska sig själva. Motionärerna
yrkar: Att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se
över hur de kan bli mer företagsvänliga.
Förvaltningen har i bilagd rapport redogjort för äldrenämndens befintliga
utförare och verksamheter. Likaså framgår vilka åtgärder som nämnden och
förvaltningen redan har vidtagit, för att på olika sätt stödja befintliga- och
nya utförare. Dessa är bland andra framtaget metodstöd för uppföljning,
utvecklat anbudsförfarande och dialogmöten.
Under december månad hölls dialogmöten mellan förvaltningen och
utförarna, då tillfälle gavs för utförarna att föra fram vad som är viktigt för
dem ur ett företagarperspektiv. Utförarna upplevde ett gott samarbete mellan
utförare och förvaltning, en öppenhet mellan parterna och man är nöjd med
de informationsmöten som har varit. Uppskattat är mindre dialogmöten som
inbjöds till i december. En sammantagen bedömning och på en övergripande
nivå, visar att utvecklingsområdena främst gäller stadens webbsida, villkor i
avtal, Nära vård, kontaktvägar, information och samverkansformer.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Äldrenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Dnr: ÄN 2021/01071-1.7.1

Yttrande från äldrenämnden
Företagsvänliga nämnder i Västerås stad

Vård- och omsorgsförvaltningen
721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se
Christina Becker
021-39 24 35 • christina.becker@vasteras.se
Johanna Brus
021-39 14 17 • johanna.brus@vasteras.se
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1. Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Terese Pransjö (M) har inkommit med en motion med
rubriceringen ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad”. Av motionen
framgår att näringslivsklimatet i Västerås försämras och sjunker i Svenskt
näringslivs ranking. Det konstateras att åtgärder behöver vidtas på
koncernövergripande nivå och att varje nämnd också behöver granska sig själva.
Motionärerna menar att de flesta nämnder kan vidta åtgärder och skulle kunna
handla om hur man arbetar med upphandlingar för att möjliggöra för fler företag
att lämna anbud, förenkla byråkratiska regelverk eller möjliggöra valfrihetssystem
inom nya områden. Det hänvisas till Eskilstuna kommun som tidigare givit
kommunen motsvarande uppdrag och som resulterat i ett stärkt företagsklimat.
Motionärerna menar att företagen är grunden för Västerås utvecking, för att
skapa fler jobb och finansiera bl.a. bättre äldreomsorg.
Motionärerna yrkar:
Att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se över hur de
kan bli mer företagsvänliga.

2. Äldrenämndens verksamhet och utförare idag
Äldrenämnden har flera olika utförare inom hemvård, särskilt boende och
mötesplatser. Detta yttrande är avgränsat till att gälla utförare av hemvård och
särskilt boende. Det finns tre privata utförare av särskilt boende och två
kommunala. Inom hemvården finns sex privata- och två kommunala utförare.
Hemvården bedrivs enligt Lagen om valfrihet (LOV) innebärande att alla utförare
som uppfyller nämndens krav, godkänns som utförare och kontrakteras på 5 år.
Om ingen av parterna säger upp avtalet, förlängs det med ytterligare 5 år.
Särskilt boende, som ej drivs i egenregi, upphandlas enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU). Avtalstiden är oftast 4+2+2 år.
Förvaltningen har de senaste åren utvecklat ett metodstöd för uppföljning av
avtalen för att öka förutsättningarna för en dialog mellan parterna och göra
uppföljningarna mer förutsägbara och transparanta. Upphandling i form av
kvalitetsupphandling har efter synpunkter från anbudsgivare utvecklats och
förenklats, utan att för den skull göra avsteg från kvalitetskraven.
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Informationsmöten har hållits under flera år och ungefär 1-2 gånger per termin.
De senaste snart två åren har de skett i digital form. I december genomfördes
även fysiska dialogmöten i mindre grupper om 2-3 leverantörer per möte.

3. Dialog med utförarna av hemvård
Förvaltningen bjöd i december in hemvårdsutförarna och de som driver särskilda
boenden till dialog och de gavs tillfälle att fundera på ett antal frågor, med bäring
på motionens yrkande. Frågorna handlade om vad man tycker fungerar väl och
vad som kan utvecklas utifrån ett företagarperspektiv.

3.1. Utvecklingsområden
Flera utförare uttrycker att stadens webbsida kan förbättras och förslagsvis med
en tydlig leverantörsflik, där enbart aktuella dokument finns. Några uttrycker en
frustration över att stadens sökmotor resulterar i många dokument inom ett visst
område, oavsett om de är aktuella eller inte. Några tycker att det fungerar bra att
söka på webben och hitta relevant information.
Man önskar att det i leverantörsfliken finns hänvisning till vem man ska vända sig
till i vissa frågor. Likaså få kännedom om viktiga ärenden i nämnden, gärna
involveras i utvecklingsarbeten och få information efter beslut. Någon utförare
uttryckte även att man gärna ser att deras proffession tas tillvara i exempelvis
utvecklingsarbeten. Någon annan uttrycker en önskan om dialog mellan utförare,
fastighetsägare och politiker i frågor som rör entreprenader och tillsammans
arbeta för långsiktighet och och hållbarhet.
Ersättningsmodeller är ett område som tas upp och som påverkar
hemvårdsutförarnas möjligheter till framförhållning ekonomiskt sett. Utförarnas
påverkan, och framtida påverkan, av Nära vård är annat som återkommande lyfts.
Kompetenskrav är ett annat område som utförarna gärna ser att de får större
rådighet över när det gäller chefstillsättningar. Man vill också få kännedom om
organisatoriska förändringar och inför att, för utförarna, viktiga handläggare
slutar.
Ingen av utförarna har haft kontakter med Västerås marknad & näringsliv, annat
än när Svenskt näringsliv bjudit in till möten. Det bekräftas även av Näringsliv och
marknad, som förvaltningen har haft ett möte med utifrån motionen.
Förvaltningen ser att det är ett samarbete som kan utvecklas mellan VOF:s
beställarenhet, Västerås marknad & näringsliv och upphandlingsenheten.
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3.2. Välfungerande områden
Utförarna säger sig vara nöjda med de kontakter man har med förvaltningen och
som många gånger handlar om bekantskaper som byggts upp under årens lopp.
Man menar att det finns ett gott samarbete mellan utförare och förvaltning och
en öppenhet mellan parterna. Dialogen uppges fungera bra och flera menar att
man kan ta upp problem och att de möts av stöd och förståelse.
Förvaltningen har på senare år bjudit in till dialogmöten med utförarna och det är
uppskattat. Som en följd av pandemin, har flera sådana möten skett digialt och
har då blivit mer av informationsmöten än dialog. Nu genomförda fysiska
dialogmöten i mindre konstellationer är uppskattat och underlättar en faktisk
dialog.
För framtiden ser man gärna att mötesformerna blir både och:
informationsmöten och dialogmöten en gång per termin vardera.
Informationsmöten kan vara digitala och dialogmötena fysiska och i mindre
grupper för dialog. Flera vill att agendan skickas ut i förväg och att de får möjlighet
att tala om vad man själv vill ta upp och som kan föras upp på agendan. Det är
uppskattat att förvaltningen har skickat ut power point bilder efter
informationsmötena.

4. Eskilstuna
I motionen hänvisas till Eskilstuna som tidigare givit kommunen motsvarande
uppdrag och som resulterat i ett stärkt företagsklimat.
Eskilstunas kommuns plan ”Strategisk inriktning 2020-2023” i vilken processmålet
”Fler i jobb” har som aktivitet att ”Stärka företagsklimatet och förbättra servicen
till företagare”. Många av nämnderna ska därmed bryta ner aktiviteten till sin.
Förvaltningen har varit i kontakt med Eskilstuna kommuns motsvarande Vård- och
omsorgsförvaltning. I samtalet framkommer att Vård- och omsorgsnämnden inte
omfattas av den aktiviteten.

5. Förvaltningens bedömning
Dialogmötena med utförarna har varit givande och samtalsklimatet har varit gott.
Förvaltningen har iakttagit ett antal områden som flera utförare ser som
utvecklingsområden och viktiga för dem ur ett företagarperspektiv. En
sammantagen bedömning och på en övergripande nivå visar att områdena främst
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gäller stadens webbsida, villkor i avtal, Nära vård, kontaktvägar, information och
samverkansformer.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande förslag till
beslut: äldrenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt
överlämnar det till kommunstyrelsen.
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Överförmyndarnämnden

§ 39

Dnr OF 2022/00014-1.2.3

Remissvar- Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Beslut
Överförmyndarnämnden antar överförmyndarförvaltningens förslag på
yttrande och lämnar över det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har inkommit med en
motion med rubriceringen ”Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad”.
Av motionen framgår att åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande
nivå och att varje nämnd också behöver rannsaka sig själva. Motionärerna
yrkar att samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad får i uppdrag att se
över hur de kan bli mer företagsvänliga.
Överförmyndarförvaltningen har tagit fram förslag på yttrande till
kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienr

2022-02-07

2022/00014

Gustaf Olsson
Överförmyndarförvaltningen

Remissvar - Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad
Överförmyndarnämndens verksamhet riktar sig främst till huvudmän och
ställföreträdare i kommunen. I och med detta har överförmyndarnämnden
mycket liten kontakt med företag inom kommunen och vår påverkan på
näringslivet är liten. De företagare som överförmyndarnämnden främst
kommer i kontakt med är mäklare samt jurist- och advokatbyråer. Detta då
överförmyndarnämnden behöver samtycka till försäljning av bostadsrätter
och fastigheter samt till fördelning i arvskiften. För att underlätta för dessa
yrkesgrupper skulle överförmyndarnämnden kunna se över deras behov av
information.
Överförmyndarnämnden anser att motionen belyser ett viktigt område för
Västerås stad och ser positivt på intentionen att låta nämnderna få i uppdrag
att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.

