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1 Dnr KS 1810569- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 
    

 

3 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

4 Dnr KS 2021/01366-1.1.1 
Val av ny ledamot i Förskolenämnden efter Julio Maravilla Rivas 
(S) 

Förslag till beslut: 

1. Julio Maravilla Rivas (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i förskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Julio Maravilla Rivas (S) som har valts till ledamot i förskolenämnden för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

5 Dnr KS 2021/01328-1.1.1 
Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Erik 
Kihlberg (C) 

Förslag till beslut: 

1. Erik Kihlberg (C) entledigas från uppdraget som ledamot i individ- och 

familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden intill det samman-

träde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Erik Kihlberg (C) som har valts till ledamot i individ- och familjenämnden 

för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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6 Dnr KS 2021/01413-1.1.1 
Val av ny ersättare i Individ- och familjenämnden efter Milena 
Axklo (C) 

Förslag till beslut: 

1. Milena Axklo (C) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och 

familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill det samman-

träde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Milena Axklo (C) som har valts till ersättare i individ- och familjenämnden 

för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

7 Dnr KS 2021/01376-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Håkan Gunstedt 
(SD) 

Förslag till beslut: 

Håkan Gunstedt (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Håkan Gunstedt (SD) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

 

8 Dnr KS 2021/01424-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Söhr (SD) 

Förslag till beslut: 

Tomas Söhr (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Söhr (SD) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
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9 Dnr KS 2021/01423-1.1.1 
Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Söhr (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Tomas Söhr (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Söhr (SD) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

10 Dnr KS 2021/00218-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads revisorer efter Stefan 
Handing (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Stefan Handing (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 

stads revisorer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Stefan Handing (SD) som har valts till ledamot i Västerås stads revisorer för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

11 Dnr KS 2021/01104-1.1.1 
Val av ny ledamot i Grundskolenämnden efter Nadja Axling (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Nadja Stephanie Axling (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 

grundskolenämnden. 

2. Sofia Bendix (SD) väljs till ny ledamot i grundskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Nadja Stephanie Axling (SD) som har valts till ledamot i grundskole-

nämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2021/01288-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Niclas 
Dimander (M) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Niclas Dimander (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. 

Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

13 Dnr KS 2021/01416-1.1.1 
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Adrian Pfeffer (M) 

Förslag till beslut: 

1. Adrian Pfeffer (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Adrian Pfeffer (M) som har valts till ledamot i förskolenämnden för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

14 Dnr KS 2021/01240-3.3.5 
Beslut - Tilläggsavtal till ramavtal för exploatering avseende 
Kopparlunden 

Förslag till beslut: 

Tilläggsavtal 2 till ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden beslutade den 15 juni 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna tilläggsavtal 2 till ramavtal för 

exploatering avseende Kopparlunden. 

Ramavtalet, inklusive tilläggsavtalet, ligger till grund för de 

exploateringsavtal som ska tecknas innan detaljplanerna kan gå upp för 

antagande. Därför behöver tillägget tecknas senast vid samma tillfälle som 

exploateringsavtalen.  

Vidare information om tilläggsavtalet till ramavtal finns att läsa i teknik- och 

fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-01 inför beslut i 

fastighetsnämnden. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Tilläggsavtal 2 till ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden 

godkänns. 

 

15 Dnr KS 2021/01239-3.3.5 
Beslut - Exploateringsavtal för detaljplan Syd, Mitt och Norr i 
Kopparlunden 

Förslag till beslut: 

Följande exploateringsavtal godkänns: 

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 

fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 

Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 

Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 

1882, Kopparlunden Norr. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 

fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 

detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 

fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 

Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 

fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 

Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 

fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 

fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 

fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr. 
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Ärendebeskrivning 

Tre av totalt fyra detaljplaner i Kopparlunden är framtagna och 

byggnadsnämnden har den 16 juni 2021 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att anta dessa. Innan detaljplanerna kan antas ska 

exploateringsavtal tecknas med respektive fastighetsägare som berörs av de 

aktuella planerna. Exploateringsavtalen bygger vidare på vad som redan har 

avtalats gemensamt mellan alla fastighetsägare i Kopparlunden, i Ramavtal 

för exploatering avseende Kopparlunden i Västerås, inklusive tillägg. I 

ramavtalet har parterna bland annat enats om principer för 

fastighetsreglering av allmän plats och finansiering av anläggande av ny 

allmän plats såsom gator, torg och parker. I exploateringsavtalen har 

principerna realiserats till faktiska förhållanden utifrån vad de klara 

detaljplaneförslagen medger.  

Exploateringsavtalen är alla uppbyggda utifrån samma "mall", som utgår 

från det tidigare tecknade ramavtalet. Principerna i ramavtalet är att 

fastighetsägarna överlåter mark till staden utan ersättning, med undantag av 

avdrag för vissa parkeringsplatser, en förlorad byggrätt, en konstpark och 

anläggande av portik. Staden överlåter också mindre delar av den nuvarande 

allmänna platsmarken (Metallverksgatan) utan ersättning till fastighetsägare. 

Vidare information om exploateringsavtalen finns att läsa i teknik- och 

fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-01 inför beslut i 

fastighetsnämnden. 

Fastighetsnämnden beslutade den 15 juni 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna 13 exploateringsavtal inom Kopparlunden 

Syd, Mitt och Norr, vilka nu förs fram till kommunstyrelsen för att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Följande exploateringsavtal godkänns: 

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 

fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 

Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 

Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 

1882, Kopparlunden Norr. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 

fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 

detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 

fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 
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7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 

Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 

fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 

Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 

fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 

fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 

fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr. 

 

16 Dnr KS 2021/01230-3.1.2 
Beslut - Detaljplan för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden syd, 
Västerås, Dp 1878 

Förslag till beslut: 

1. Detaljplanen för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden Syd, Västerås, daterad 

2021-06-08 och betecknad Dp 1878 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-

12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 

med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 

miljöbalken 3 kap. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Verkstaden 7 m.fl., 

Kopparlunden Syd, Dp 1878 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 

social konsekvensanalys samt konsekvensanalys av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården.  

Syftet med detaljplanen är omvandlingen av södra Kopparlunden till en 

levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 

tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 

möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 

Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel.   
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Ett ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden är tecknat mellan 

Västerås Stad och Fastighetsägarna. I ramavtalet enas staden och 

fastighetsägarna kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i 

Planprogrammet ska kunna genomföras. Ramavtalet anger även att ett 

exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige.  

Ett exploateringsavtal har tecknats mellan staden och fastighetsägarna. 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat exploateringsersättning, 

miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt frågor som berör den 

enskilda fastigheten i övrigt. 

Då detaljplanen är av principiell betydelse förs den nu fram till 

kommunstyrelsen för beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden Syd, Västerås, daterad 

2021-06-08 och betecknad Dp 1878. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Detaljplanen för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden Syd, Västerås, daterad 

2021-06-08 och betecknad Dp 1878 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-

12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 

med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 

miljöbalken 3 kap. 

 

17 Dnr KS 2021/01231-3.1.2 
Beslut - Detaljplan för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden mitt, 
Västerås, Dp 1879 

Förslag till beslut: 

1. Detaljplanen för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden Mitt, Västerås, 

daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1879 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-

12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2021-06-08, godkänns. 
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5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 

med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 

miljöbalken 3 kap. 

6. Sidan 58 i planbeskrivningen ändras till följande: "En trafikutredning har 

gjorts för Kopparlunden (Afry, 2020-10-08). Utredningens mål är ett hållbart 

och klimatsmart system där kollektivtrafiken och framkomligheten för 

gående och cyklister prioriteras. Trafikutredningen redovisar förslag på nya 

trafikstrukturer. Fokus på planeringen bör inriktas mot en hållbar påverkan 

på stadens transportsystem. Det handlar exempelvis om att prioritera 

trafikantgrupper som nyttjar kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. 

Utformningen bör därför utgå från hur mycket trafik som bör belasta 

vägnätet. Det här för att få en balans och hållbarhet i trafiksystemet 

tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. Den överenskommelse som nu 

finns mellan Västerås stad och fastighetsägarna i Kopparlunden om 

modifierade parkeringstal, bedöms medföra en minskad belastning på 

omgivande vägnät. Det här innebär att det kommer bli mindre trängsel och 

minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det här eftersom det finns tydliga 

samband mellan tillgängligheten till parkeringsplats, bilinnehav och ökad 

trafik." 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 

Kopparlunden Mitt, Dp 1879 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 

social konsekvensanalys samt konsekvensanalys av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården.   

Syftet med detaljplanen är omvandlingen av centrala Kopparlunden till en 

levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 

tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 

möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 

Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel.   

Ett ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden är tecknat mellan 

Västerås Stad och Fastighetsägarna. I ramavtalet enas staden och 

fastighetsägarna kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i 

planprogrammet ska kunna genomföras. Ramavtalet anger även att ett 

exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige.  

Ett exploateringsavtal har tecknats mellan staden och fastighetsägarna. 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat exploateringsersättning, 

miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt frågor som berör den 

enskilda fastigheten i övrigt. 

Då detaljplanen är av principiell betydelse förs den nu fram till 

kommunstyrelsen för beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden Mitt, Västerås, daterad 

2021-06-08 och betecknad Dp 1879. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 
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Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Detaljplanen för Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden Mitt, Västerås, 

daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1879 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-

12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 

med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 

miljöbalken 3 kap. 

6. Sidan 58 i planbeskrivningen ändras till följande: "En trafikutredning har 

gjorts för Kopparlunden (Afry, 2020-10-08). Utredningens mål är ett hållbart 

och klimatsmart system där kollektivtrafiken och framkomligheten för 

gående och cyklister prioriteras. Trafikutredningen redovisar förslag på nya 

trafikstrukturer. Fokus på planeringen bör inriktas mot en hållbar påverkan 

på stadens transportsystem. Det handlar exempelvis om att prioritera 

trafikantgrupper som nyttjar kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. 

Utformningen bör därför utgå från hur mycket trafik som bör belasta 

vägnätet. Det här för att få en balans och hållbarhet i trafiksystemet 

tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. Den överenskommelse som nu 

finns mellan Västerås stad och fastighetsägarna i Kopparlunden om 

modifierade parkeringstal, bedöms medföra en minskad belastning på 

omgivande vägnät. Det här innebär att det kommer bli mindre trängsel och 

minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det här eftersom det finns tydliga 

samband mellan tillgängligheten till parkeringsplats, bilinnehav och ökad 

trafik." 

 

18 Dnr KS 2021/01232-3.1.2 
Beslut - Detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, 
Västerås, Dp 1882 

Förslag till beslut: 

1. Detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, 

daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-

12-08, godkänns. 

4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 

med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 

miljöbalken 3 kap. 
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6. Sidan 27 i planbeskrivningen ändras till följande: "En trafikutredning har 

tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar påverkan på 

stadens transportsystem. Även att prioritera trafikantgrupper som nyttjar 

kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Utformningen bör därför utgå 

från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans 

och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. 

…Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 

fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms 

medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det 

kommer bli mindre trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det 

här eftersom det finns tydliga samband mellan tillgängligheten till 

parkeringsplats, bilinnehav och ökad trafik." 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., 

Kopparlunden Norr, Dp 1882 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 

social konsekvensanalys samt konsekvensanalys av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården.  

Syftet med detaljplanen är omvandlingen av norra Kopparlunden till en 

levande, unik, öppen, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel, där hänsyn 

tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.  

Detaljplanen utgår från Planprogram för Kopparlunden (pp33, 2016) och 

möjliggör tillsammans med intilliggande detaljplaner, en omvandling av 

Kopparlunden till en blandad, levande och attraktiv stadsdel.   

Ett ramavtal för exploatering avseende Kopparlunden är tecknat mellan 

Västerås Stad och fastighetsägarna. I ramavtalet enas staden och 

fastighetsägarna kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i 

planprogrammet ska kunna genomföras. Ramavtalet anger även att ett 

exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige.  

Ett exploateringsavtal har tecknats mellan staden och fastighetsägarna. 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat exploateringsersättning, 

miljöfrågor, tillgänglighet, byggplatsåtgärder samt frågor som berör den 

enskilda fastigheten i övrigt. 

Då detaljplanen är av principiell betydelse förs den nu fram till 

kommunstyrelsen för beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, daterad 

2021-06-08 och betecknad Dp 1882. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Detaljplanen för Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden Norr, Västerås, 

daterad 2021-06-08 och betecknad Dp 1882 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-08, godkänns.  

3. Social konsekvensanalys för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 2020-

12-08, godkänns. 
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4. Konsekvensanalys samlad bedömning av påverkan på riksintresse 

kulturmiljövården (Västerås U24) för detaljplanerna i Kopparlunden, daterad 

2021-06-08, godkänns. 

5. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig 

med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 

miljöbalken 3 kap. 

6. Sidan 27 i planbeskrivningen ändras till följande: "En trafikutredning har 

tagits fram med målet att finna lösningar som ge en hållbar påverkan på 

stadens transportsystem. Även att prioritera trafikantgrupper som nyttjar 

kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Utformningen bör därför utgå 

från hur mycket trafik som bör belasta vägnätet. Det här för att få en balans 

och hållbarhet i trafiksystemet tillsammans med en attraktiv stadsmiljö. 

…Den överenskommelse som nu finns mellan Västerås stad och 

fastighetsägarna i Kopparlunden om modifierade parkeringstal, bedöms 

medföra en minskad belastning på omgivande vägnät. Det här innebär att det 

kommer bli mindre trängsel och minskad miljöbelastning i stadsmiljön. Det 

här eftersom det finns tydliga samband mellan tillgängligheten till 

parkeringsplats, bilinnehav och ökad trafik." 

 

19 Dnr KS 2020/00924-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2020:4 - Granskning av 
delegationsbeslut och attestering 

Förslag till beslut: 

Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat 2021-05-07 antas och 

överlämnas till Västerås stads revisorer. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en 

granskning av delegation av beslutanderätt och attestering i Västerås stad. 

Syftet med granskningen är att bedöma om stadens rutiner för 

delegationsbeslut och attestering bygger på en tillräcklig och ändamålsenlig 

intern kontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- Se över delegationsordningen utifrån granskningens noteringar 

- Skriva ut vem som fattat delegationsbeslutet i redovisningen till nämnden 

eller styrelsen 

- Ta fram skriftliga rutiner för hantering av leverantörsregistret. 

- Se över om riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna för attestering 

behöver revideras. 

Stadsledningskontoret har noterat de synpunkter som framförs och utarbetat 

ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat 2021-05-07 antas och 

överlämnas till Västerås stads revisorer. 

 

20 Dnr KS 2020/00474-10.4.3 
Beslut - Återrapport av uppdrag - Att TV-sändningarna från 
kommunfullmäktige textas och läggs ut i efterhand på Västerås 
stads hemsida samt att det utreds om det finns möjlighet att 
texta i livesändning 

Förslag till beslut: 

Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige biföll vid sammanträdet den 5 mars 2020 en motion 

från Ann-Christine From Utterstedt (SD) med förslag om att ytterligare 

tillgängliggöra kommunfullmäktiges TV-sändningar genom att sändningarna 

som i efterhand läggs ut på Västerås stads hemsida ska textas, samt att 

möjligheten att texta kommunfullmäktiges livesändningar ska utredas. 

Med utgångspunkt i EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv har 

regeringen infört en ny lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig 

service. Avsikten med lagen är att webbplatser inom offentlig sektor ska bli 

mer tillgängliga, framförallt för personer med funktionsnedsättning. Det 

innebär bland annat ökade krav på textning av TV-sändningar. Eftersom 

Västerås stads hemsida publicerades innan lagens införande gäller kraven 

från och med den 23 september 2020 för stadens del. 

Utifrån motionen och införandet av de nya lagkraven genomfördes en 

översyn av fullmäktigesändningarnas tillgänglighet, vilket resulterade i att de 

numera textas i efterhand. Det har dock inte gått att hitta en tillfredsställande 

lösning för att texta sändningarna live varför någon sådan funktion inte har 

inrättats. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

21 Dnr KS 2020/01851-3.6.5 
Beslut - Svar på motion från (M) om kommande planering för 
verksamhetslokaler i Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i motionen med rubriken Motion om kommande planering 

för verksamhetslokaler i Västerås föreslagit följande:  
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Att i kommande byggnation och ombyggnationer av lokaler för förskolor, 

skolor och omsorg planera för att kunna begränsa smittspridningen 

Att i kommande byggnation och obyggnationer av omsorgslokaler planera 

för att så säkert som möjligt kunna besöka anhöriga även under en smitt-

spridning. 

Att alla kommunala lokaler som byggs eller byggs om ska planeras så att 

smittspridningen kan begränsas. 

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 94 Dnr KS 2020/01851-3.6.5 

remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen remitterades till Fastighetsnämnden Grundskolenämnden, 

Förskolenämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden 

samt Individ- och familjenämnden. Alla nämnder ha inkommit med yttrande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

22 Dnr KS 2021/00676-2.4.3 
Beslut - Svar på motion från (V) om utbildningssatsning mot 
mäns våld mot kvinnor 

Förslag till beslut: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Motionen är inlämnad av Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar 

Asaiesh (V), Vicktoria Bagi (V) och Shiar Mala Said (V). 

I motionen lyfter motionärerna fram samhällsproblemet mäns våld mot 

kvinnor. I syfte att öka Västerås stads medarbetares kunskaper i ämnet 

föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige att besluta att: 

Västerås stad arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av en 

introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 
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23 Dnr KS 2020/01249-1.5.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om satsning på City 

Förslag till beslut: 

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.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till 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. 
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24 Dnr KS 2020/01014-7.3.3 
Beslut - Svar på motion från (L) om uppförande av staty över 
Anders Yngve Pers 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens intentioner hanteras vidare inom ramen för Kulturnämndens 

arbete och enligt gällande styrdokument för konst "Handlingsplanen för 

offentlig konst". Arbetet ska ske i samråd med initiativtagaren Nathan 

Shachar samt Anders Yngve Pers levande barn. 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) inkom med en motion 2020-07-08 om att uppföra en 

staty över Anders Yngve Pers (1902-1985). I motionen framgår att en 

ledartext i Dagens Nyheter 6 juli 2020 tar upp det faktum att Västerås saknar 

en staty över Anders Yngve Pers (1902-1985) som var en liberal 

förtroendevald och tidningsutgivare. Anders Yngve Pers arbetade under 

andra världskriget med att motarbeta eftergiftspolitiken och anpassningen till 

Nazityskland. Pers insatser finns historiskt väldokumenterade. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kulturnämnden med önskan 

om svar senast 2020-12-31. 

Ett beslut togs i kulturnämnden den 17 december 2020 där de hänvisar till att 

samtliga initiativ till konstprojekt, oavsett upprinnelse och finansiering, alltid 

ska hanteras i enlighet med handlingsplan för offentlig konst och med 

beaktande av dess kriterier och utgångspunkter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 augusti 

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens intentioner hanteras vidare inom ramen för Kulturnämndens 

arbete och enligt gällande styrdokument för konst "Handlingsplanen för 

offentlig konst". Arbetet ska ske i samråd med initiativtagaren Nathan 

Shachar samt Anders Yngve Pers levande barn. 

 

 

25 Dnr KS 2021/00457-2.4.6 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
alltid bästa möjliga möte    

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (-) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 

april 2021 en interpellation om alltid bästa möjliga möte inom Västerås stad 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 
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26 Dnr KS 2021/01128-5.1.1 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
angående Västerås stads allt sämre näringslivsklimat    

Ärendebeskrivning 

Stefan Lindh (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

juni 2021 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan 

Jansson (S) om Västerås stads allt sämre näringslivsklimat. 

 

27 Dnr KS 2021/01080-8.3.3 
Interpellation från (SD) till individ- och familjenämndens 
ordförande om varför Västerås stad har placerat barn på HVB-
hem som fått skarp kritik av IVO    

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) anmälde den 17 juni 2021 en interpellation ställd till 

individ- och familjenämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) om 

varför Västerås stad har placerat barn på HVB-hem som fått skarp kritik av 

IVO. 

 

28 Dnr KS 1854724- 
Nya interpellationer, frågor och motioner    
 


