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§ 279 Dnr KS 2020/01249-1.5.2 

Beslut - Svar på motion från (M) om satsning på City 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att 
tillsammans med byggnadsnämnden och tekniska nämnden undersöka 
möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och 
attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under innevarande år. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
satsning på City föreslagit att undersöka möjligheten att i Västerås göra 
motsvarande projekt som i Uppsala för att öka tryggheten och attraktiviteten 
i Västerås city.  

Kommunfullmäktige har den 3 september 2020 § 194 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande som 
har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:  

Att Västerås city ska vara en ren, trygg och attraktiv citykärna är oerhört 
viktigt för hela staden. Att genomföra många olika aktiviteter och möten ger 
energi och ett högt flöde av människor i city vilket i sin tur skapar trygghet 
och attraktivitet. Staden samverkar idag genom Västerås Citysamverkan med 
många olika aktörer och näringsidkare för att citykärnan ska vara levande 
och innehålla inspirerande möten för alla generationer. Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande ställer sig bakom motionärens goda intention 
avseende satsningen på city och ser gärna att Västerås stad gör ett 
motsvarande projekt som i Uppsala för att fortsätta Västerås citys utveckling 
och ytterligare höja attraktiveten och tryggheten i city. Nämnden förordar 
dock inte AMP-modellen utan föreslår att berörda aktörer skapar ett 
motsvarande projekt utifrån Västerås lokala behov och förutsättningar. 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande betonar att kostnader för ett 
sådant projekt ej kan finansieras med nämndens befintliga budget.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av 
nämndens yttrande.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 
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2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att 
tillsammans med Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden undersöka 
möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och 
attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under innevarande år. 

Yrkanden 
Elisabeth Unell (M), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Thunell (MP) och 
Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  

Kopia till 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Hannah Lidström 
Epost: hannah.lidstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2021-05-07 
Diarienr 

KS 2020/01249- 1.5.2  
  

 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
Individ- och familjenämnden 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Svar på Motion från (M) om satsning på City 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att tillsammans 
med byggnadsnämnden och tekniska nämnden undersöka möjligheten att 
genomföra ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås 
city och återrapportera detta under innevarande år. 

 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
satsning på City föreslagit att undersöka möjligheten att i Västerås göra 
motsvarande projekt som i Uppsala för att öka tryggheten och attraktiviteten 
i Västerås city.   

Kommunfullmäktige har den 3 september 2020 § 194 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Individ- och familjenämnden. 
Samtliga fyra har inkommit med remissvar.  

Remissvaren är överlag mycket samstämmiga och remissinstanserna har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

Att Västerås city ska vara en ren, trygg och attraktiv citykärna lyfts som en 
mycket viktig fråga av samtliga remissinstanser. För att få ökad attraktivitet 
och trygghet behövs en bred palett av åtgärder och det finns all anledning för 
staden att samverka med stadskärnans verksamheter för att uppnå resultat i 
dessa frågor, något som också sker idag bland annat inom ramen för 
Citysamverkan och trygghetsarbetet Purple Flag. Det nuvarande arbetet i 
Citysamverkan är en bred samverkan mellan många olika aktörer och 
näringsidkare Det genomförs många olika aktiviteter och möten för att 
citykärnan ska vara levande och innehålla inspirerande möten för alla 
generationer.  

Remissinstanserna ställer sig bakom motionärens goda intention avseende 
satsningen på city och ser gärna att Västerås stad gör ett motsvarande projekt 
som i Uppsala för att fortsätta Västerås citys utveckling och ytterligare höja 
attraktiveten och tryggheten i city. Remissinstanserna förordar dock inte 
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AMP-modellen utan föreslår att berörda aktörer skapar ett motsvarande 
projekt utifrån Västerås lokala behov och förutsättningar. Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande samt Tekniska nämnden betonar att 
finansieringen för en sådan satsning inte inryms inom befintlig budgetram. 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande skriver att finansiering måste 
komma från Kommunstyrelsen, och Tekniska nämnden skriver att en ökad 
satsning på trygghet innebär en ambitionsökning och kommer att kräva 
kompensation i ram. 

Individ- och familjenämnden tar i sitt remissvar även upp att förvaltningens 
fältande socialsekreterare i samarbete med flera andra aktörer bedriver 
uppsökande socialt arbete i hela staden. Arbetet bedrivs delvis i city men 
huvudsakligen i stadens övriga stadsdelar, med särskilt fokus på stadsdelar 
med störst socioekonomiska utmaningar. De fältande socialsekreterarnas 
uppfattning är att situationen i citykärnan har lugnat ner sig under den 
pågående pandemin, men att det som tidigare förekommer droghandel i city 
liksom i andra stadsdelar. Även om Individ- och familjenämnden inte ser att 
problemen är exceptionellt stora i city jämfört med andra stadsdelar så är 
nämnden positiv till intentionen att ta gemensamt ansvar för att Västerås 
centrala delar ska vara en trygg och attraktiv plats att verka och vistas i.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av 
nämndernas yttrande.  

 

Beslutsmotivering 
Utgångspunkter för arbetet med social hållbarhet i Västerås är Program för 
social hållbarhet (antaget av Kommunfullmäktige 2018) och de 
handlingsplaner som finns kopplade till programmet. En satsning på trygghet 
och trivsel i city går i linje med programmets inriktningsmål Demokrati, 
delaktighet och medskapande för ett socialt hållbart samhälle och dess 
delmål Trygghet och levande kommundelar. Även i Policy för 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2020-2025 (antagen av 
Kommunfullmäktige 2020) finns fokusområdet Mötesplatser och utemiljöer 
i Västerås är trygga och säkra, vilket också skulle kunna utgöra en 
utgångspunkt för ett eventuellt projekt som syftar till att stärka tryggheten 
och trivseln i city.  

Enligt remissvaren från Byggnadsnämnden, Individ- och familjenämnden, 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt Tekniska nämnden ser 
man positivt på att ytterligare satsa på city för att öka tryggheten och 
attraktiviteten. Därmed är det av vikt att undersöka möjligheten att i Västerås 
genomföra ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås 
city.  

Eftersom Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har ett 
samordningsansvar för de förebyggande frågorna är det hos dem det 
operativa ansvaret för genomförandet av projektet skulle ligga. Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande bör därför ansvara för att genomföra 
undersökningen om möjligheter att genomföra ett projekt. Undersökningen 
bör påbörjas snarast och återrapporteras under 2021, så att ett eventuellt 
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projekt kan starta 2022. Undersökningen behöver inkludera en utredning om 
finansiering.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
Kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 
Undersökningen inför ett tillsättande av projekt för att öka trygghet och 
attraktivitet i Västerås city behöver beräkna kostnader och se över 
finansieringsmöjligheter för projektet. Ett eventuellt projekt är inte 
finansierat inom ram för någon av de berörda nämnderna, varför en budget 
kommer att behöva tillsättas ifall det beslutas att projektet ska genomföras.   

Hållbar utveckling 
En utveckling av tryggheten i city borde kunna påverka den sociala 
hållbarheten i positiv riktning och skulle gå i linje med hållbarhetsmålen 
inom Agenda 2030 och således även Västerås stads program för social 
hållbarhet. Ett sådant projekt skulle kunna vara ett verktyg i arbetet med att 
uppnå följande globala mål:  

• Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar 

• Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara 

• Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 
effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 204 Dnr NIF 2020/00288-1.7.1 

Beslut- Remiss, Motion från (M) om satsning på City 

Beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens yttrande, daterat 

2020-10-16, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I motionen från (M) om satsning på city, Motionären belyser vikten av att ha 

ett levande city för att skapa attraktivitet och trygghet. Att ha ett långsiktigt 

arbete för trygghet och säkerhet tar undan grogrunden för brottslighet och 

skapar en trygg närmiljö vilket är viktigt för alla näringsidkare och andra 

relevanta aktörer i city. Motionen nämner ett sådant framgångsrikt arbete 

med att skapa attraktivitet och trygghet i New York vilket nu har tagits till 

Uppsala av Trygghetskommissionen vilket kallas AMP-modellen (Affärs- 

och Medborgars Platsmodellen)  

Motionären föreslår  

att undersöka möjligheten att i Västerås göra motsvarande projekt som i 

Uppsala för att öka attraktiviteten och tryggheten i Västerås city. 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens yttrande, daterat 

2020-10-16, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

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

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

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

 

Yttrande Remiss, Motion från (M) om satsning på City 

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom motionärens goda 
intention avseende satsningen på city.  
Motionen om satsning på city är bra. Att Västerås city ska vara en ren, trygg och 
attraktiv citykärna är oerhört viktigt för hela staden.  
 
Staden samverkar idag genom Västerås Citysamverkan med många olika aktörer 
och näringsidkare för att citykärnan ska vara levande och innehålla inspirerande 
möten för alla generationer. Att genomföra många olika aktiviteter och möten ger 
energi och ett högt flöde av människor i city vilket i sin tur skapar trygghet och 
attraktivitet. 
 
Vi ser gärna att Västerås stad får göra ett motsvarande projekt som i Uppsala för 
att fortsätta Västerås citys utveckling och ytterligare höja attraktiveten och 
tryggheten i city. Vi förordar dock inte den AMP modell som motionären skriver 
utan ser att Västerås Citysamverkan får i uppdrag att tillsammans med staden och 
alla andra berörda aktörer att skapa ett motsvarande projekt med samma resultat 
utan AMP modellen. Ett alternativ till AMP modellen som kan användas är BID 
(Business Improvement District) – en samverkansmodell för rena, trygga och 
attraktiva stadsdelar. Vi tror att den modellen tillsammans med Västerås 
Citysamverkan skulle bli ekonomiskt mer fördelaktigt för staden.  
 
Finansieringen för denna satsning finns inte i Nämnden för Idrott, Fritid och 
Förebyggandes budget de kommande åren utan den finansieringen måste i så fall 
komma från Kommunstyrelsen. 
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§ 88 Dnr IFN 2021/00152-1.7.1 

Yttrande över remiss - Motion från (M) om satsning på City 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Marcus Jacobson (M), Stefan Oszak Bengtsson (M), Juhani Nikula (KD) och 

Janeth Persson (SD) reserverar sig mot beslut om avslag till tilläggsyrkandet 

Ärendebeskrivning 

En motion om satsning på city har lämnats av Elisabeth Unell (M) den 3 

september 2020. Motionären belyser vikten av att ha ett levande city för att 

skapa attraktivitet och trygghet. Att ha ett långsiktigt arbete för trygghet och 

säkerhet tar undan grogrunden för brottslighet och skapar en trygg närmiljö 

vilket är viktigt för alla näringsidkare och andra relevanta aktörer i city. 

Motionen beskriver att ett framgångsrikt metodiskt arbete genomförts i New 

York och London för att göra city attraktivare, vilket nu i en svensk modell 

har tagits till Uppsala av Trygghetskommissionen. Metoden kallas AMP-

modellen (Affärs- och Medborgars Platsmodellen). 

Motionären föreslår  

att undersöka möjligheten att i Västerås göra motsvarande projekt som i 

Uppsala för att öka attraktiviteten och tryggheten i Västerås city.   

Individ- och familjenämnden har anmodats att yttra sig över motionen. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2021. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 

avslag till Marcus Jacobsons (M) tilläggsyrkande. 

Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 

lämnar följande tilläggsyrkande: 

”Att sidan 2, sista stycket läggs till: 

Men oavsett detta är nämnden positiv till att medverka till att 

Trygghetskommissionens AMP-modell provas under 2 år för att sedan 

utvärdera utfallet av projekttiden.” 

 

Juhani Nikula (KD) yrkar bifall till Marcus Jacobsons (M) tilläggsyrkande. 

 

Janeth Persson (SD) yrkar bifall till Marcus Jacobsons (M) tilläggsyrkande. 
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Proposition 

Ordföranden ställer bifall till Marcus Jacobsons (M) tilläggsyrkande mot 

avslag och finner att nämnden avslår Marcus Jacobsons (M) tilläggsyrkande. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
Magnus Edström 
Epost: magnus2.edstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2021-03-24 
Diarienr 

IFN 2021/00152- 1.7.1  
  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Individ- och familjenämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Yttrande över remiss - Motion från (M) om 
satsning på City 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.         

 

Ärendebeskrivning 

En motion om satsning på city har lämnats av Elisabeth Unell (M) den 3 

september 2020. Motionären belyser vikten av att ha ett levande city för att 

skapa attraktivitet och trygghet. Att ha ett långsiktigt arbete för trygghet och 

säkerhet tar undan grogrunden för brottslighet och skapar en trygg närmiljö 

vilket är viktigt för alla näringsidkare och andra relevanta aktörer i city. 

Motionen beskriver att ett framgångsrikt metodiskt arbete genomförts i New 

York och London för att göra city attraktivare, vilket nu i en svensk modell 

har tagits till Uppsala av Trygghetskommissionen. Metoden kallas AMP-

modellen (Affärs- och Medborgars Platsmodellen). 

Motionären föreslår  

att undersöka möjligheten att i Västerås göra motsvarande projekt som i 

Uppsala för att öka attraktiviteten och tryggheten i Västerås city.   

Individ- och familjenämnden har anmodats att yttra sig över motionen. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2021.   

 

Beslutsmotivering 

Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska 

frågorna och ansvarar för de delar i socialtjänstlagen som avser individ- och 

familjeomsorg. Av det följer att det huvudsakliga uppdraget är att ge stöd 

och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska 

problem behöver det. Nämnden ska också visa på olika möjligheter för den 

som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vid allt arbete ska 

nämnden ta hänsyn till barnets bästa och målet med arbetet är att människor 

på sikt själva ska klara sin vardag. 

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt område och föreslå insatser på 

strukturell nivå. Därutöver ansvarar nämnden för stadens mottagande av 

flyktingar, samt för att organisera och utföra stadens krisstöd vid allvarliga 

händelser eller olyckor inom stadens gränser. 
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Individ- och familjeförvaltningen deltar i det socialt förebyggande och 

stärkande stadsdelsarbetet som leds av fritid- och förebyggande inom kultur, 

idrott- och fritidsförvaltningen.  

Individ- och familjeförvaltningens fältande socialsekreterare bedriver 

uppsökande socialt arbete i hela staden. Arbetet bedrivs delvis i city men 

huvudsakligen i stadens övriga stadsdelar, med särskilt fokus på stadsdelar 

med störst socioekonomiska utmaningar. De fältande socialsekreterarna rör 

sig i city, men har det inte som en prioriterad plats då problematiken är 

betydligt större på andra platser i staden. 

Fältande socialsekreterare arbetar i nära samverkan med fritidsgårdar, 

familjecentrum, polisen och skolor/förskolor och i viss mån med 

ordningsvakter i stadens butiker och gallerior. Fältande socialsekreterares 

uppfattning är att situationen i citykärnan har lugnat ner sig under den 

pågående pandemin. Kommunpolisen delar fältarnde socialsekreterares 

uppfattning att citykärnans problematik snarare minskat än ökat under den 

senaste tiden. Orsakerna till detta bedöms bero både på att pandemin bidragit 

till minskat flöde av personer, men även att butiksförflyttningen till bland 

annat Erikslund inneburit att färre personer rör sig i citykärnan. Fältande 

socialsekreterare upplever att ungdomarna snarare träffas i köpcentrum än 

inne i citykärnan varvid att den problematik och brottslighet som kan följa av 

ungdomssamlingar förflyttat sig. Kommunpolisen har inte aktuell statistik 

för brottsutvecklingen i city, men bedömningen är att andelen anmälda brott 

i city snarare minskat än ökat senaste året vilket stämmer överens med 

fältande socialsekreterares uppfattning. 

Som tidigare förekommer droghandel i city, men fältande socialsekreterares 

bild av detta är att det inte är mer frekvent i city jämfört med i andra utsatta 

områden. Ett kontinuerligt arbete för att trygga Vasaparken och centralen 

sker hos polisen samt att fältande socialsekreterare regelbundet rör sig i 

området.  

Individ- och familjeförvaltningen är positiv till intentionen att ta gemensamt 

ansvar för att Västerås centrala delar ska vara en trygg och attraktiv plats att 

verka och vistas i. Individ- och familjeförvaltningen kan och vill bidra till ett 

tryggt och säkert city genom sin samverkan med fritid- och förebyggande, 

polisen och ordningsvakter i stadens butiker och gallerior. Individ- och 

familjeförvaltningen har svårt att ta ställning till AMP-modellen som sådan 

då det är en fråga utanför förvaltningens kompetensområde.   
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§ 122 Dnr BN 2021/00290-1.7.1 
 
 

Remiss - Motion från (M) om satsning på City 
 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt 

eget och överlämnar till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Motionen föreslår i korthet att staden ska undersöka möjligheten att 

genomföra ett projekt som kallas AMP (Affärs och 

MedborgarPlatsmodellen) för att öka attraktiviteten och tryggheten i 

Västerås city. Byggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig över motionen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt 

eget och överlämnar till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Carl Arnö 
Epost: carl.arno@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2021-04-19 
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BN 2021/00290- 1.7.1  
  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om satsning på City 

Motionen föreslår i korthet att staden ska undersöka möjligheten att 

genomföra ett projekt som kallas AMP (Affärs och 

MedborgarPlatsmodellen) för att öka attraktiviteten och tryggheten i 

Västerås city. 

 

Frågan om attraktivitet och trygghet i centrala Västerås är angelägen. Inte 

minst i dagsläget när pandemin har gjort gator och torg alltmer folktomma 

och otryggheten tycks öka. För att få ökad attraktivitet och trygghet behövs 

en bred palett av åtgärder. Där finns gestaltningen av den fysiska miljön, 

byggnader, gator, torg och parker i ett samspel med fastigheternas innehåll 

och publika aktiviteter som ger attraktivt folkliv i gatunivå.  Det finns all 

anledning för staden att samverka med stadskärnans verksamheter för att 

uppnå resultat i dessa frågor, något som också sker idag bland annat inom 

ramen för Citysamverkan och trygghetsarbetet Purple Flag. 

 

Inom stadsbyggnadsförvaltningen, främst inom detaljplanering och bygglov, 

noteras att flera fastighetsägare i city planerar göra stora investeringar för att 

vända den pågående utvecklingen i en mer positiv riktning. För att få en 

samlad stadsutveckling, som på bästa möjliga sätt bidrar till attraktivitet och 

trygghet, behövs helhetstänk med gemensamma strategier och 

handlingsplaner. Samverkan i stadsbyggnadsfrågor mellan fastighetsägarna i 

city och staden behöver fördjupas och ett sådant arbete är påbörjat, men 

modellen för denna samverkan är inte fastslagen ännu. 

 

Olika modeller för samverkan kan fylla olika syften och fungera samtidigt. 

Det nuvarande arbetet i Citysamverkan är en bred samverkan mellan många 

olika aktörer och näringsidkare. Genom Citysamverkans arbete genomförs 

många olika aktiviteter och möten för att citykärnan ska vara levande och 

innehålla inspirerande möten för alla generationer vilket i sin tur skapar 

trygghet och attraktivitet. 

 

Vi ser gärna att stadens arbete kring citys utveckling förnyas och breddas 

och ser positivt på ett projekt motsvarande AMP i Uppsala för att fortsätta 

Västerås citys utveckling. Vi förordar dock inte den AMP modell som 

motionären skriver utan ser hellre att Västerås Citysamverkan får i uppdrag 

att tillsammans med staden och alla andra berörda aktörer att skapa ett 

motsvarande projekt. Vi tror att det är en fördel att arbeta med lokalt 

förankrade resurser, vilket inte tycks ske med AMP, och att det blir mer 

långsiktigt och ekonomiskt mer fördelaktigt för staden.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr TN 2021/00204-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om satsning på city 

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: 

Otryggheten sprider sig tyvärr i Västerås. Här har tekniska nämnden ett stort 

ansvar att skapa naturliga mötesplatser, bra trafikflöden som upplevs trygga 

och god skötsel av parker, gång- och cykelbanor, gator och vägar. City ska 

vara allas gemensamma vardagsrum som mötesplats och ytor finns för 

aktiviteter. Då behöver kommunen också fundera över hur ökas tryggheten 

genom den byggnation som finns eller kompletteras med samt hur 

trafikstråken ska gå.  

Ärendebeskrivning 

I en motion från Moderaterna vill de att det ska undersökas om Västerås kan 

göra ett projekt för att öka attraktiviteten och tryggheten i city. Motionen 

nämner ett sådant framgångsrikt arbete med att skapa attraktivitet och 

trygghet i New York vilket nu har tagits till Uppsala av 

Trygghetskommissionen vilket kallas AMP-modellen (Affärs- och 

Medborgars Platsmodellen)  

Teknik- och fastighetsförvaltningen med ansvar för gata, park och trafik 

(tekniska nämndens ansvarsområde) ställer sig bakom att city ska upplevas 

som tryggt och säkert. 

Då det i dag redan finns en bra samarbete med Västerås Citysamverkan ser 

vi att ett eventuellt projekt ska genomföras i samråd med dem. Genom 

Västerås Citysamverkan samverkar Västerås stad med många aktörer tex 

näringsidkare och butiksägare 

 Förvaltningen förordar dock inte den AMP-modell som motionären skriver 

utan ser i så fall att Västerås Citysamverkan får i uppdrag att tillsammans 

med staden och alla andra berörda aktörer att skapa ett motsvarande projekt 

med samma resultat utifrån den befintliga samverkansmodellen. 

Förvaltningens bedömning är också att det blir ekonomiskt mer fördelaktigt 

för staden.  

 Finansieringen för denna satsning inryms inte i tekniska nämndens 

budgetram de kommande åren utan en utökad satsning på trygghet innebär 

en ambitionsökning och kommer att kräva kompensation i ram. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 mars 

2021, lämnat förslag till beslut: 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Tekniska nämnden 2021-04-22 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Sara Wändell 
Epost: sara.wandell@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2021-03-29 
Diarienr 

TN 2021/00204- 1.7.1  
  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Yttrande över motion från (M) om satsning på 
city 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.         
 

Ärendebeskrivning 

I en motion från Moderaterna vill de att det ska undersökas om Västerås kan 

göra ett projekt för att öka attraktiviteten och tryggheten i city. Motionen 

nämner ett sådant framgångsrikt arbete med att skapa attraktivitet och 

trygghet i New York vilket nu har tagits till Uppsala av 

Trygghetskommissionen vilket kallas AMP-modellen (Affärs- och 

Medborgars Platsmodellen)  

  

 Teknik- och fastighetsförvaltningen med ansvar för gata, park och trafik 

(tekniska nämndens ansvarsområde) ställer sig bakom att city ska upplevas 

som tryggt och säkert. 

 

Då det i dag redan finns en bra samarbete med Västerås Citysamverkan ser 

vi att ett eventuellt projekt ska genomföras i samråd med dem. Genom 

Västerås Citysamverkan samverkar Västerås stad med många aktörer tex 

näringsidkare och butiksägare 

  

Förvaltningen förordar dock inte den AMP modell som motionären skriver 

utan ser i så fall att Västerås Citysamverkan får i uppdrag att tillsammans 

med staden och alla andra berörda aktörer att skapa ett motsvarande projekt 

med samma resultat utifrån den befintliga samverkansmodellen. 

Förvaltningens bedömning är också att det blir ekonomiskt mer fördelaktigt 

för staden.  

  

 Finansieringen för denna satsning inryms inte i tekniska nämndens 

budgetram de kommande åren utan en utökad satsning på trygghet innebär 

en ambitionsökning och kommer att kräva kompensation i ram. 
 

 

Hans Näslund 

Direktör   Linnea Viklund 

   Enhetschef 
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