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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll §§ 296 - 324

Sammanträdesdatum

14 september 2011

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:56,
ajournering kl. 15:20-15:30

Tjänstgörande ledamöter

Ordförande Ulla Persson (S)
1:e vice ordförande Anders Teljebäck (S)
2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M)
Carin Lidman (S) t.o.m. § 305
Staffan Jansson (S) fr.o.m. § 300
Magnus Edström (MP)
Marléne Andersson (MP)
Vasiliki Tsouplaki (V), t.o.m. § 305
Mikael Damsgaard (M)
Claes Kugelberg (M)
Ragnhild Källberg (FP)
Maria Lindelöf (KD), t.o.m. § 317
Lars Kallsäby (C)

Tjänstgörande ersättare

Jazmin Pettersson (S), ersättare för Staffan Jansson (S) t.o.m. § 299,
ersättare för Carin Lidman (S) fr.o.m. § 306
Lars Lindén (KD), ersättare för Maria Lindelöf (KD) fr.o.m. § 318
Per Lithammer (V), ersättare för Vasiliki Tsouplaki (V) fr.o.m. § 306

Vid protokollet
Linda Svahn
Justeras

Ulla Persson (S)

Claes Kugelberg (M)

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen
Protokoll från
2011-09-14
Sammanträdesdatum
2011-09-28
Justeringsdatum
2011-09-28
Anslagsdatum
2011-10-21
Datum för nedtagande
Stadsledningskontoret
Förvaringsplats

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-14

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

Närvarande ersättare
Anna Hård af Segerstad (M)
Jenny Boström (FP)
Tomas Salzmann (M)
Tomas Östling (S)
Vicki Skure Eriksson (C)
Sara Darabi (S)
Alexandra Hellman (V)
Mikael Vilbaste (MP)

Övriga närvarande
Monica Eriksson, stadsdirektör
Karin Hjärpe, kanslichef, tf. välfärdsdirektör
Lena Grapp, stadsjurist
Eva Little, personaldirektör
Per Johansson, direktör Miljö- och samhällsbyggnad
Thomas Energård, ekonomidirektör
Hans Näslund, direktör Tekniska nämndens stab
Thomas Wulcan, enhetschef transport och trafik
Anja Lindahl, utredare vid Fastighetskontoret
Patrizia Strandmann, projektledare 3B
Jan Wikner, controller
Alf Westerdahl, ansvarig för affärsområdet Evenemang inom
Västerås & Co
Christer Norström, VD SICS
Lennart Gustafsson, enhetschef vid Stadsbyggnadskontoret
Ingrid Legrell Crona, planarkitekt
Anna Jungmarker, miljöstrateg
Johanna Olsson, miljöstrateg
Jenny Broberg Kudryk, teamledare
Linda Svahn, kommunsekreterare
Britt Sandström (S), kommunfullmäktiges ordförande
Lisa Pettersson (S), politisk sekreterare
Jonas Cronert (S), politisk sekreterare
Mathias Leveborn (V), politisk sekreterare
Ulf Larsson (FP), politisk sekreterare

Justeringssignaturer
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KS § 296
Beslut om offentliga ärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att § 296- 302 är öppna för allmänheten.

KS § 297
Protokollsjustering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Claes Kugelberg (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

KS § 298
Förändringar i föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förändringar i föredragningslistan.
Ärendebeskrivning
Teamledare Jenny Broberg redogör för följande förändringar i föredragningslistan:
Ärende 6
Ärende 9
Ärende 10
Ärende 12
Ärende 22

Anmälan av handlingar - utgår.
Information om gransångaren - utgår.
Klimatprogram 2012 - förslag till beslut utgår.
SmartKoll - ny framtida kollektivtrafik i Västerås - Reviderat
förslag till beslut.
Remiss - Offentlig upphandling från eget företag (SOU
2011:43) - reviderat förslag till beslut.

KS § 299
Information - genomförda arrangemang sommaren 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Alf Westerdahl, ansvarig för affärsområdet Evenemang inom Västerås & Co,
informerar kommunstyrelsen om genomförda arrangemang under sommaren 2012.

Justeringssignaturer
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KS § 300
Information - skyltar vid infarten till staden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Alf Westerdahl, ansvarig för affärsområdet Evenemang inom Västerås & Co,
informerar kommunstyrelsen om de nya skyltar som kommer att placeras vid
infarten till Västerås.

KS § 301
Information - ny skatteunderlagsprognos
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Jan Wikner, controller, informerar kommunstyrelsen om den nya
skatteunderlagsprognosen för 2012.

KS § 302
Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förteckning över delegeringsbeslut anmäls.

KS § 303
Information SICS Västerås
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Christer Norström, VD forskningsinstitutet SICS (Swedish Institute of Computer
Science), informerar kommunstyrelsen om planerna på en institutsatsning i
Västerås i samarbete med Mälardalens Högskola som stärker Västeråsregionens
attraktionskraft för etableringar.
Justeringssignaturer
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KS § 304
Ajournering
Beslut
Kommunstyrelsen ajournerar sig i 10 minuter kl. 15:20-15:30.

KS § 305

Dnr 2011/430-KS-367

SmartKoll - Ny framtida kollektivtrafik i Västerås
Beslut 1
Kommunfullmäktige föreslås besluta att SmartKoll ska genomföras med
stomlinjer i tätorten, alternativ A, samt landsbygdslinjer med trafikstart i augusti
2013 och för en merkostnad uppgående till 33 Mkr på årsbasis.
Beslut 2
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till Tekniska nämnden att:
1.

Servicelinjenätets linjesträckning ändras så att linje 11 förlängs till Eriksborg.

2.

under SmartKollprojektets genomförandefas se över biljettpriser för
kollektivtrafiken i Västerås.

3.

utvärdera den nya stomlinjetrafiken efter 1 år.

4.

förhandla med Västerås Central AB om att se över hur gångbron vid stationen
kan vara öppen för gångtrafik dygnet runt.

5.

inom ramen för deltagande i trafikhuvudmannens projekt MerKoll, och
tillsammans med proAros, utreda förutsättningarna för att turlägga
skolbusslinjerna på landsbygden för att öppna dessa för allmänheten.

Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
Konjunkturen vänder. För 2012 har redan prognosen skrivits ned med drygt 30
Mkr för Västerås stad. Vi vet att när konjunkturen svänger kommer
skatteintäktsprognoserna att skriva ned ytterligare och verkligheten brukar bli ännu
tuffare än prognosen säger. Det är precis tvärt om i högkonjunktur. För oss i
Västeråsalliansen är det då självklart att också inför nya beslut ha med
effektiviseringar, allt för att ta ett ansvar för kommande budgetar.
Under förra mandatperioden utökades satsningen på kollektivtrafiken med
omkring 40 Mkr och kostar idag 185 Mkr och med Smartkoll minst 30 miljoner
ytterligare i drift.

Justeringssignaturer
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Självklart måste projekt som SmartKoll också kunna effektivisera sin verksamhet
och klara ett effektiviseringskrav precis som alla andra verksamheter.
I Västerås har vi 2012 ett effektiviseringskrav 0,7 % på alla styrelser och nämnder,
även prioriterade verksamheter som skola och omsorg. Att för SmartKoll och
kollektivtrafiken ge en effektivisering på 3 Mkr dvs 1,6 % av totala
driftskostnaden är därför helt rimligt.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2010 att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram förslag hur och vad i SmartKoll som är möjligt, i vilken takt
och hur den utbyggda kollektivtrafiken ska finansieras. Tekniska nämnden
beslutade 17 maj 2011 att godkänna reviderad slutrapport för SmartKoll efter
beredningsfas samt överlämna den till kommunstyrelsen.
Slutrapporten redovisar fyra olika ambitionsnivåer inklusive årlig
driftkostnadsökning. Stomlinjer (A) 26 Mkr, (A) + Servicelinjer (B) 37 Mkr,
(A)+(B) + Arbetslinjer (C) 42 Mkr och (A)+(B)+(C) +landsbygdslinjer (D) 49
Mkr. Alternativ stomlinjer (A) förutsätter servicelinjenätet med oförändrat utbud.
Tillkommer investeringskostnader i infrastruktur om 21 Mkr för Stomlinjer (A), 3
Mkr för Servicelinjer (B) och 4 Mkr för landsbygdslinjer (D). Budget för
infrastrukturinvesteringar som ska genomföras 2011 och 2012 finns i tekniska
nämndens investeringsram.
Trafikstart föreslås i augusti 2013 vilket är lämpligt ur resenärssynpunkt och
tillräckligt lång förberedelsetid.
Stadsledningskontoret har deltagit i projektets styrgrupp och står bakom
slutrapporten.
Västeråsalliansen har inkommit med yrkande angående SmartKoll daterat 201108-24.
Yrkande
Elisabeth Unell, Mikael Damsgaard, Claes Kugelberg, samtliga (M), Ragnhild
Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar att merkostnaden
får uppgå till maximalt 30 Mkr på årsbasis.
Ulla Persson (S) yrkar att beslutsformuleringen ändras till:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till Tekniska nämnden att:

Justeringssignaturer
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4.

förhandla med Västerås Central AB om att se över hur gångbron vid stationen
kan vara öppen för gångtrafik dygnet runt.

5.

inom ramen för deltagande i trafikhuvudmannens projekt MerKoll, och
tillsammans med proAros, utreda förutsättningarna för att turlägga
skolbusslinjerna på landsbygden för att öppna dessa för allmänheten.

Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets förslag om en
merkostnad uppgående till 33 Mkr på årsbasis mot Västeråsalliansens yrkande om
en merkostnad uppgående till 30 Mkr på årsbasis och finner att kommunstyrelsen
bifaller stadsledningskontorets förslag till beslut.
Proposition 2
Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets reviderade förslag till
beslut mot Västeråsalliansens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt stadsledningskontorets reviderade förslag.
Kopia till
Tekniska nämnden

KS § 306

Dnr 2011/436-KS-100

Överläggning - Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överläggningen är avslutad.
Ärendebeskrivning
Lennart Gustafsson, enhetschef, och Ingrid Legrell Crona, planarkitekt,
Stadsbyggnadskontoret, informerar kommunstyrelsen om arbetet med Västerås
översiktsplan 2026 med utblick mot 2050.

KS § 307

Dnr 2011/435-KS-181

Överläggning - Klimatprogram 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överläggningen är avslutad.
Ärendebeskrivning
Miljöstrateg Anna Jungmarker informerar kommunstyrelsen om arbetet med
Klimatprogram 2012.

Justeringssignaturer
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Dnr 2011/470-KS-182

Avsiktsförklaring mellan staden och Trafikverket om nytt resecentrum
och projekt 3B
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avsiktsförklaringen mellan staden och
Trafikverket.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Stadsledningen att leda arbetet för att utveckla
stationsområdet. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för ett nytt
resecentrum, utveckla exploateringsområden i resecentrumets omgivningar samt
öka tillgängligheten mellan de bägge sidorna av järnvägen. Ett projekt, 3B, har
skapats för att kunna förverkliga detta.
Den 19:e januari 2011 gav Kommunstyrelsen Stadsledningen i uppdrag att ta fram
en fördjupad översiktsplan för området.
En del av projekt 3B inriktar sig på spår och trafik som i dag ger betydande
barriäreffekter i Västerås Stad. Området med järnvägsanläggningen kring
nuvarande station är viktig för stadsutvecklingen samtidigt som en utveckling av
ett nytt resecentrum är en förutsättning för arbetsmarknadsregionernas utveckling.
Det finns även ett stort behov av att möta en förväntat kraftigt växande
trafikökning på järnvägen. Trafikverkets utredning kring järnvägsanläggningens
framtida utformning, funktion och markanvändnings utgör underlag för Västerås
Stads arbete med översiktsplanen och utformningen av det nya resecentrumet och
det är därför viktigt att dessa arbeten genomförs samtidigt och i nära samverkan
med varandra. För att ge goda förutsättningar för detta samarbete tecknas en
avsiktsförklaring mellan Västerås stad och Trafikverket.
Via innovationer, samverkan och handlingskraft ska vi skapa ett resecentrum som
suddar ut gränserna i staden, regionen, landet – ett resecentrum som ger hos en
Stad utan gränser. Vår Handlingskraft och öppenhet för nya idéer, kloka
samverkansformer och tekniska landvinningar ger oss kreativa samarbeten för att
skapa en stad som är rörlig, färgstark och händelserik, en stad där vi är
Tillsammans för Västerås. En utvecklad stadsdel med nytt resecentrum och
moderna kommunikationsmedel skall verka för Västerås i världen, världen i
Västerås.
Kopia till
Trafikverket

Justeringssignaturer
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Dnr 2011/471-KS-182

Avsiktsförklaring mellan staden och fastighetsägarna med flera om
nytt resecentrum och projekt 3B
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avsiktsförklaringen mellan Västerås stad och
Hemfosa fastigheter AB, Kungsleden AB, Klövern AB, ABB Fastighet AB,
Jernhusen AB, AB Arvid Svensson, Mälarnära Fastigheter AB, Järnvägsnära
Fastigheter AB, Västerås Central AB samt Västmanlands lokaltrafik AB.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Stadsledningen att leda arbetet för att utveckla
stationsområdet. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för ett nytt
resecentrum, utveckla exploateringsområden i resecentrumets omgivningar samt
öka tillgängligheten mellan de bägge sidorna av järnvägen. Ett projekt, 3B, har
skapats för att kunna förverkliga detta.
Den 19:e januari 2011 gav Kommunstyrelsen Stadsledningen i uppdrag att ta fram
en fördjupad översiktsplan för området.
Stor del av det geografiska område som ingår i den fördjupade översiktsplanen är
privatägd. Ett gott och nära samarbete med fastighetsägarna är en nödvändighet för
att kunna förverkliga 3B liksom ett nära samarbetet med t ex länstrafiken. För att
ge goda förutsättningar för detta samarbete tecknas en avsiktsförklaring. Denna
avsiktsförklaring är en viljeyttring där undertecknade parter visar att de
tillsammans vill verka för projekt 3Bs förverkligande. Undertecknande parter är
Västerås stad och Hemfosa fastigheter AB, Kungsleden AB, Klövern AB, ABB
Fastighet AB, Jernhusen AB, AB Arvid Svensson, Mälarnära Fastigheter AB,
Järnvägsnära Fastigheter AB, Västerås Central AB samt Västmanlands lokaltrafik
AB.
Vår Handlingskraft och öppenhet för nya idéer, kloka samverkansformer och
tekniska landvinningar ger oss kreativa samarbeten för att skapa en stadsdel som är
trygg, tillgänglig och attraktiv och bidrar till en stad som är rörlig, färgstark och
händelserik, en stad där vi är Tillsammans för Västerås. En utvecklad stadsdel som
knyter samman centrum med vattnet ger en stor pusselbit till upplevelsen av Den
Mälarnära staden. En stad dit fler och fler vill ta sig för att vara med. En utvecklad
stadsdel med nytt resecentrum skall verka för Västerås i världen, världen i
Västerås. Vi skapar en Stad utan gränser.
Kopia till
Västerås stad och Hemfosa fastigheter AB, Kungsleden AB, Klövern AB, ABB
Fastighet AB, Jernhusen AB, AB Arvid Svensson, Mälarnära Fastigheter AB,
Järnvägsnära Fastigheter AB, Västerås Central AB samt Västmanlands lokaltrafik
AB.
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Dnr 2011/42-KS-140

Återremiss - Näringslivsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till
näringslivsprogram 2011.
Särskilt yttrande
Elisabeth Unell, Claes Kugelberg, båda (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria
Lindelöf (KD) samt Lars Kallsäby (C) lämnar följande särskilda yttrande:
”Vi i Västeråsalliansen är positiva till att den styrande rödgröna minoriteten har
lyssnat till våra yrkanden. Infrastruktur och Västerås som logistikcentrum är en så
viktig näringslivsfråga och det har nu fått ett eget avsnitt i Västerås
Näringslivsprogram.
Tidigare har näringslivsprogrammet kompletterats med många av våra förslag. Till
exempel tydliggör att det handlar om både små och stora företag, tydliggöra
uppdraget att arbeta för företags etableringar, utveckla området
hälsoteknik/independent life mm. Näringslivsprogrammet är av strategisk
betydelse och Västerås stad måste fortsätta att underlätta för befintliga och nya
företags. Här har staden ett serviceuppdrag.”
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen har stadsledningskontoret reviderat stadens
näringslivsstrategi från 2002 till ett nytt näringslivsprogram 2011.
Underlaget till näringslivsprogrammet (bilaga 1) har utarbetats under perioden
mars till december 2010.
Programmet har tagits fram i process tillsammans med en styrgrupp under ledning
av stadsdirektören. I arbetet har ingått att identifiera programsyftet, mål,
prioriterade områden, stadens roll i det strategiska arbetet med
näringslivsutveckling och behovet av samarbeten. Sweco Eurofutures har varit
konsultstöd under processen för att bl.a. leda diskussionen, tillföra
omvärldskunskap, statistik och analys som underlag för programmet. Totalt har ett
40-tal personer involverats i arbetet genom intervjuer och workshops.
Intervjuerna har behandlat frågor om respondenternas syn på Västerås framtid.
Vad de ser som kritiska faktorer för näringslivets utveckling i staden? Hur de ser
på rollfördelningen i kommunens näringslivsarbete? Vilka styrkor och svagheter
som Västerås har som lokaliseringsort, m.m.?
Företagsrepresentanterna har också fått ge en beskrivning av deras verksamhet i
Västerås samt vilka hot och möjligheter som man ser.
Förslaget till näringslivsprogram har presenterats och diskuterats med stadens
näringslivsråd, ca 80 personer deltog och man hade möjlighet att komma med
synpunkter.
Justeringssignaturer
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Utgångspunkten för programmet är stadens vision ”Västerås 2026 - staden utan
gränser” där Västerås också i framtiden skall ha ett växande hållbart näringsliv
med bibehållen konkurrenskraft. Näringslivets utvecklingsmöjligheter är beroende
av att det finns goda livs- och boendemiljöer, en bra skola och välfungerande
samhällsservice dvs. att Västerås sammantaget är en attraktiv ort att arbeta, bo och
leva i.
Näringslivsprogrammet skall ses som en del av stadens övriga styrdokument. I
programmet finns det föreslaget sex prioriterade utvecklingsområden. Utifrån
näringslivsprogrammet skall handlingsplaner upprättas för stadens agerande i
näringslivsfrågor.
Huvudansvaret för det arbetet ligger hos stadens etableringsbolag EVAB. Men det
är ett lagspel där samtliga förvaltningar med kontakter ut mot näringslivet har ett
ansvar utifrån sina respektive specialområden.
Det innebär att alla skall medverka och aktivt bidra med sina kompetenser. Det är
ett måste för att näringslivsprogrammet skall resultera i konkreta handlingar som
lyfter Västerås utvecklings-och näringslivsklimat till toppklass.
Det kommer att vara av avgörande betydelse för den fortsatta positiva
utvecklingen av Västerås att staden har ett tydligt ledarskap på alla nivåer.
Yrkande
Elisabeth Unell, Mikael Damsgaard och Claes Kugelberg, samtliga (M), Ragnhild
Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar bifall till
stadsledningskontorets förslag till beslut.

KS § 311

Dnr 2009/257-KS-213

Västerås bostadsstrategiska program 2011-2014
Beslut 1
Kommunstyrelsen remitterar bifogat förslag till bostadsstrategiskt program, KBP
2011-2014, för yttrande.
Beslut 2
Kommunstyrelsen beslutar att remissinstanserna kompletteras med Mälardalens
studentkår, Mälardalens Högskola samt Hahrska gymnasiet.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (M), (FP), (KD) och (C) reserverar sig mot beslut
1.
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Särskilt yttrande
Miljöpartiet inlämnar följande särskilda yttrande:
”Under punkt 2. Övergripande mål, strategier och indikatorer för uppföljning
Vi i miljöpartiet vill att följande meningar utgår: Bostadsplaneringen bör
kommande år ha som mål 800 nya bostäder per år. Om denna nivå realiseras
kommer det att möjliggöra en befolkningsökning med i storleksordningen 1600
invånare per år.
Då dessa kvantitativa mål inte bygger på någon omvärldsanalys och är betydligt
högre än vad de befintliga befolkningsprognoserna visar på menar vi att det är fel
att sätta dessa i det bostadsstrategiska programmet. Då är det bättre att numerära
mål i så fall specificeras i den årliga handlingsplanen och att man då utgår från
befolkningsprognoser och omvärldsanalyser som motiverar vilka mål man sätter.
Vi menar därför att det räcker med att det i det kommunala bostadsstrategiska
programmet står att nyproduktionen ska bidra till att balans råder på marknaden
och att bostadsplaneringen i Västerås genom god framförhållning och långsiktig
samverkan ska ha en god planberedskap för att staden ska kunna växa utifrån den
efterfrågan som finns.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383 har
kommunen ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska enligt lagen antas en gång varje mandatperiod.
Förslag till sådana riktlinjer med övergripande mål och strategier för
bostadsförsörjningen i Västerås, KBP 2011-2014, har utarbetats i samverkan med
representanter från stadens förvaltningar med koppling till bostadsplaneringen.
Programmets syfte är att utgöra ett strategiskt styrdokument för såväl berörda
förvaltningar som för marknadens aktörer. För att möjliggöra en uppföljning av
strategierna i KBP 2011-2014 finns, i de fall där så har varit möjligt, ett antal
effektmål formulerade.
Programmet föreslås nu före behandlingen i kommunfullmäktige remitteras för
synpunkter till:
• Byggnadsnämnden,
• Fastighetsnämnden,
• Barn- och ungdomsnämnden,
• Individ- och familjenämnden,
• Kultur- och idrotts- och fritidsnämnden,
• Nämnden för funktionshindrade,
• Skultuna kommundelsnämnd,
• Teknisk nämnden,
• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
• Äldrenämnden,
• Miljö- och konsumentnämnden,
• Handikapprådet,
Justeringssignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-14

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

•
•
•
•
•
•
•
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Pensionärsrådet,
Referensgruppen för finskt förvaltningsområde,
Rådet för romska frågor,
Värna Västerås,
Bostads AB Mimer,
Privata byggherrar som är verksamma i Västerås och
Citysamverkan

Sedan många år har ett Kommunalt Bostadsstrategiskt Program (KBP) antagits
årligen i kommunfullmäktige. Under i princip alla år har KBP:s innehåll bestått av
såväl riktlinjer för bostadsförsörjningen i form av övergripande mål och strategier
som analyser av efterfrågan, bedömningar av olika gruppers bostadsbehov samt ett
avsnitt om bostadsmarknadens nuläge och planerad objekt. Uppföljningar av
programmet har gjorts två gånger årligen.
Inför den nu inledda mandatperioden har Stadsledningskontoret i samråd med
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett förslag om
förändrat arbetssätt. Enligt förslaget tas tre olika typer av dokument fram som
hanterar kommunens boendeplanering:
1.

2.
3.

Kommunalt Bostadsstrategiskt Program (KBP) som redovisar riktlinjerna för
boendeplaneringen i form av övergripande mål och strategier och hur
bostadspolitiken ska styras under mandatperioden. Antas av
kommunfullmäktige.
Årlig Kommunal Bostadsstrategisk Handlingsplan (KBH) för genomförande
av KBP. Beslutas av fastighetsnämnden.
Uppföljning av KBP och KBH. Fastighetsnämnden ansvarar för årlig
uppföljning och att den rapporteras till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Yrkande
1. Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard och Claes Kugelberg, samtliga (M),
Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) samt Lars Kallsäby (C) yrkar på att
Västeråsalliansens förslag till bostadsstrategiskt program för 2011-2014 remitteras
för yttrande.
2. Maria Lindelöf (KD) yrkar att remissinstanserna kompletteras med Mälardalens
studentkår, Mälardalens Högskola samt Hahrska gymnasiet.
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets förslag till beslut mot
Västeråsalliansens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller
stadsledningskontorets förslag till beslut.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition på att remissinstanserna kompletteras med
Mälardalens studentkår, Mälardalens Högskola samt Hahrska gymnasiet och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Justeringssignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-14

VÄSTERÅS STAD
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Kopia till
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden

KS § 312

Dnr 2011/336-KS-041

Återremiss - Återrapportering av uppdrag att förbereda en avveckling
av det kommunala vårdnadsbidraget från 1 juli 2011
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del
- att godkänna det förslag avseende formerna för avveckling av det kommunala
vårdnadsbidraget som barn- och ungdomsnämnden skickat till
kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att lägga den föreslagna hanteringen av avvecklingen av vårdnadsbidraget till
handlingarna.
Reservation
Elisabeth Unell, Mikael Damsgaard och Claes Kugelberg, samtliga (M), Ragnhild
Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) reserverar sig mot
beslutet.
Särskilt yttrande
Västeråsalliansen överlämnade följande särskilda yttrande:
”Kommunfullmäktige tog den 25 november 2010 ett beslut om att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda en avveckling av det kommunala
vårdnadsbidraget från den 1 juli 2011.
Det beslutet innebär rimligen att kommunstyrelsen förbereder en avveckling
genom att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda hur en avveckling går till. Sedan
när det är gjort så kommer ett beslut om att vårdnadsbidraget ska/kan avskaffas på
föreslaget sätt. Fram tills det beslutet har tagits bör självklart de som ansöker om
vårdnadsbidrag beviljas det.
Om de rödgröna vill avveckla det kommunala vårdnadsbidraget är det bättre att det
faktiskt tar ett sådant beslut än att föreslå fullmäktige besluta att lägga en hantering
till handlingarna.”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2010 att avveckla
vårdnadsbidraget.
Beslutstexten i kommunfullmäktiges protokoll avseende vårdnadsbidraget i
budgetbeslutet har följande lydelse.

Justeringssignaturer

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-14
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”12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda en avveckling av det
kommunala vårdnadsbidraget från 1 juli 2011.”
Detta beslut kan - taget ur sitt sammanhang - tolkas på flera sätt.
Budgetbeslutet från den 25 november 2010 kan dock inte läsas isolerat, utan
förekommer i en kontext.
Av samma protokoll framgår att Elisabeth Unell (M), Ragnhild Källberg (FP),
Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) bland annat yrkade enligt följande:
”avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 12, om att avveckla det kommunala
vårdnadsbidraget”
Den slutsats som kan dras av detta yrkande är att minoriteten i
kommunfullmäktige har uppfattat kommunstyrelsens förslag till beslut som ett
beslut att avveckla vårdnadsbidraget.
Härefter har ärendet överlämnats till barn- och ungdomsnämnden. Av
tjänsteskrivelsen från pedagogiska nämndernas stab framgår att även staben tolkat
fullmäktiges beslut så, att kommun-fullmäktige beslutat avveckla vårdnadsbidraget
från den 1 juli 2011. I tjänsteskrivelsen uttrycks det enligt följande.
”Då kommunfullmäktige har beslutat avskaffa vårdnadsbidraget föreslår barn- och
ungdomsnämnden följande hantering för avveckling.”
Den av staben lämnade förslaget till former för avveckling av vårdnadsbidraget får
anses ha godkänts av nämnden, genom att det överlämnats till kommunstyrelsen.
Ärendet har efter behandling av kommunfullmäktige den 1 september 2011
återremitterats till kommunstyrelsen. Följande motivering till återremissen
lämnades:
“Kommunstyrelsen har inte utfört sitt uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen bör därför återkomma i ärendet innan rapport kan läggas till
handlingarna.”
Yrkande
Elisabeth Unell, Mikael Damsgaard och Claes Kugelberg, samtliga (M), Ragnhild
Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar avslag på
förslagen till beslut.
Anders Teljebäck (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets förslag till beslut mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller stadsledningskontorets förslag till
beslut.

Justeringssignaturer
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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

KS § 313
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Dnr 2011/231-KS-000

Motion från (KD) om att stimulera barnens företagsamhet - satsa på
”Önsketanken”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Maria Lindelöf och Lars
Lindén, båda (KD) att:
Ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att genomföra projektet ”Önsketanken”
i Västerås i syfte att påverka och stimulera till utveckling av barnens
entreprenöriella kompetenser redan i förskolan och öppna förskolan.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlat ärendet
vid sitt sammanträde den 20 juni 2011 § 140.
Protokollsanteckning
Maria Lindelöf (KD) önskar att även öppna förskolan ska inkluderas i det fortsatta
arbetet.

KS § 314

Dnr 2011/237-KS-010

Motion från (M) om arbetsmarknadskunskap/coachning som en del i
gymnasieutbildningen i Västerås
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Bifalla motionen
Ärendebeskrivning
I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Benny Barrö (M) att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga frågeställningen och återkommer
med förslag för former och åtgärder om hur elever under gymnasietiden förbereds
på att söka arbete.
Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som
behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 § 120.

Justeringssignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

KS § 315
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Dnr 2010/638-KS-89

Motion från (FP) Satsa på forskning inom energi och miljö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens
första och tredje att-satser samt att avslå den andra att-satsen.
Ärendebeskrivning
Karl-Erik Andersson (FP) har den 2 december 2010 inlämnat en motion till
kommunfullmäktige – ”Satsa på forskning inom energi och miljö”.
Motionären yrkar på
1. Att utreda förutsättningarna för att skapa ett forsknings- och
utvecklingscentrum inom klimat, energi och infrastruktur.
2. Att ta fram en handlingsplan för att stimulera samarbetet i teknik och
naturvetenskap mellan Mälardalens högskola och andra lärosäten i syfte att
främja lokalisering av forsknings- och utvecklingsprojekt till Västerås.
3. Att ta fram en handlingsplan för att främja samverkan mellan kommunen,
Science Park, staten och näringslivet med målet att öka sysselsättningen och
tillväxten i Västerås.

KS § 316

Dnr 2011/377-KS-010

Remiss - Betänkandet medfinansiering av transportinfrastruktur - Ett
nytt system för den långsiktiga planeringen av
transportinfrastrukturen samt riktlinjer och processer för
medfinansiering (SOU 2011:49)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att till Näringsdepartementet överlämna bifogat yttrande daterat 2011-08-30,
gällande nytt planeringssystem och infrastrukturens medfinansiering.
- att paragrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har remitterat rubricerade betänkanden m.m. till Västerås
stad för yttrande.
Svarstiden är t o m den 16 september 2011, varför kommunstyrelsens behandling
av ärendet vid sammanträdet den 14 september, måste avgöras med omedelbar
justering av paragrafen.

Justeringssignaturer
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Regeringen har tillkallat en särskild utredningsman, Nils Gunnar Billinger, ”att
föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur samt
att analysera trafikverkens förslag till nytt planeringssystem och anpassa förslaget
till utredarens förslag rörande medfinansiering”. Utredningen har tagit sig namnet
”Medfinansieringsutredningen”.
Remissen består av tre delar: Medfinansieringsutredningens delbetänkande
”Medfinansiering av transportinfrastruktur – Utvärdering av förhandlingsarbetet
jämte överväganden om brukaravgifter och lånevillkor” (SOU 2011:12),
kommitténs slutbetänkande ”Medfinansiering av transportinfrastruktur – Ett nytt
system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och
processer för medfinansiering” (SOU 2011:49), samt Banverkets, Sjöfartsverkets,
Transportstyrelsens och Vägverkets slutrapport ”Förslag till nytt planeringssystem
för transportsystemet” daterad 2010-02-26.
Remissen är en av flera utredningar inom området som avser planeringen av
infrastrukturen, där också den fysiska planeringens förutsättningar nyligen utretts.
Efter en kontakt med Näringsdepartementet bekräftas att en proposition om
förändringar i planprocesserna sannolikt kommer under våren 2012. Denna remiss
utgör underlag för den kommande propositionen.
Remissunderlaget är mycket omfattande (ca 650 sidor) och kan nås i sin helhet på
webbadresserna:
Medfinansieringsutredningens delbetänkande:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/03/36/a3d8af6e.pdf
Medfinansieringsutredningens slutbetänkande:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/06/08/e8617dc6.pdf
Trafikverkens slutrapport 2010-02-26:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/21524/Forslag-till-nytt-planeringssystemslutlig.pdf
Kopia till
Näringsdepartementet

KS § 317

Dnr 2011/307-KS-010

Remiss - Offentlig upphandling från eget företag (SOU 2011:43)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande över betänkandet av
OFUKI-utredningen, SOU 2011:43, ”Offentlig upphandling från eget företag?! –
och vissa andra frågor”.
Ärendebeskrivning
Västerås stad har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.
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Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande som i huvudsak innebär
följande.
Västerås stad ställer sig positiv till att det införs ett permanent undantag i LOU för
köp från koncerninterna företag. Emellertid är förslaget inte tillräckligt
långtgående, eftersom koncerninterna köp inte omfattas fullt ut.
Västerås stad anser vidare att undantaget skulle formulerats på ett annat sätt som
medger att svensk rätt även i framtiden kommer att harmoniera med EU-rätten i
den mån EU-rätten förändras. Det förslag som har lagts medger inte denna
följsamhet.
Västerås stad menar också att det föreslagna undantaget i LOU får till följd att
kommunen kan tvingas att omorganisera sin verksamhet. En följdverkan av
förslaget som inte har övervägts ur ett kommunalrättsligt perspektiv i utredningen,
vilket enligt Västerås stad är en brist och som
Västerås stad inte heller vara acceptabel.
Västerås stad har inget att erinra mot de ändringar som föreslås i KL och ställer sig
positiv till ändringen i befogenhetslagen.
Motsvarande undantag som föreslås i LOU borde även införas i ”Lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster”, enligt Västerås stad.
Kopia till
Finansdepartementet

KS § 318

Dnr 2011/316-KS-010

Remiss - Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet
med stadsledningskontorets förslag.
Ärendebeskrivning
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina
invånare service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader.
Kostnadsutjämningen omfattar främst obligatorisk kommunal verksamhet med
särskilt fokus på kärnverksamheterna. Kostnadsutjämningen ska inte kompensera
för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och effektivitet.
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Regeringen tillsatte i september 2008 en kommitté med uppgift att utvärdera och
utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå
förändringar. De i utredningen föreslagna förändringarna i delmodellerna föreslås
införas från 2013. Kommittén som är enig lämnade sitt slutbetänkande i april
2011.
Finansdepartementet har sänt betänkandet på remiss till bland annat samtliga
kommuner och landsting.
Kopia till
Finansdepartementet

KS § 319

Dnr 2011/357-KS-000

Sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2012.
Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdesdagar gällande år
2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsesammanträdet planerat till den 9 maj kommer att hållas i Lahti,
Finland.
Kopia till
Västerås stads styrelser och nämnder, Irmeli Göök.

KS § 320

Dnr 2011/456-KS-025

Förändring av Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads
förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna förändringar i Bestämmelser om
ersättningar till Västerås stads förtroendevalda.
Ärendebeskrivning
Arbetsgivardelegationen har diskuterat fram följande förslag till förändring av
årsarvodet för Mälarenergi AB i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads
förtroendevalda att gälla fr.o.m. 8 juni 2011.

Justeringssignaturer
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Mälarernergi AB
Arvodet med mera inkluderar även ordförandeskap i helägda dotterbolag.
Oförändrat:
Ordförande
1:e vice ordförande 4 %
2:e vice ordförande 4 %

12 %

Förslag till förändring:
I de fall 1:e eller 2:e vice ordförande dessutom är ordförande
i ett eller flera dotterbolag utgår ytterligare 2 % i årsarvode.
Yrkande
Elisabeth Unell (M) yrkar att förslaget till beslut ändras till att kommunstyrelsen
ställer sig bakom förslaget till förändringar i Bestämmelser om ersättningar till
Västerås stads förtroendevalda.
Ulla Persson (S) yrkar bifall till det förändrade förslaget till beslut.
Kopia till
Arbetsgivardelegationen

KS § 321

Dnr 2011/454-KS-104

Deltagande vid konferensen Twin Town Climate Change Conference
2011 i Akureyri på Island
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Marlene Andersson (MP) deltar i konferensen Twin
Town Climate Change Conference 2011.
Ärendebeskrivning
Inbjudan har inkommit gällande konferensen Twin Town Climate Change
Conference 2011.
Kopia till
Marléne Andersson
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Dnr 2011/415-KS-702

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, per den 30
juni 2011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna individoch familjenämndens, äldrenämndens och nämnden för funktionshindrades rapport
gällande icke verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1§, per
den 30 juni 2011.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande
alla former av bistånd enligt 4 kap 1§ SoL, som inte verkställts inom tre månader.
Rapportering per den 30 juni 2011 har behandlats i individ- och familjenämnden,
dnr 2011/211-IFN-702, äldrenämnden, dnr 2011/309-ÄN-702 samt nämnden för
funktionshindrade, dnr 2011/165-NF-207.

KS § 323

Dnr 2011/462-KS-702

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni 2011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nämnden för
funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 juni 2011.
Ärendebeskrivning
Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet
att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Socialstyrelsen, rapportera
in gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatumet.
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet.
Rapportering per den 30 juni 2011 har behandlats i nämnden för funktionshindrade
dnr 2011/166-NF-702.
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KS § 324
Rapport - Kommande ärenden till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Teamledare Jenny Broberg Kudryk informerar kommunstyrelsen om kommande
ärenden till kommunstyrelsen.

Justeringssignaturer

