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Kommunstyrelsens/majoritetens förslag till budget Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
1. Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 

2020 till 20,36 procent. 
Bifall Bifall Bifall Eget förslag Bifall 

2. Att fastställa styrkortet för Västerås stad enligt 
förslag i årsplan 2020 med utblick mot 2023.   

Bifall Avslag Avslag Eget förslag Avslag 

3. Att fastställa resultatbudgeten för år 2020 enligt 
bilagt förslag med ett ekonomiskt resultat på 128 mnkr, 
motsvarande 1,5 procent av skatteintäkterna. 

Bifall Eget förslag Eget förslag Eget förslag Eget förslag 

4. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden 
enligt följande: 

• Stadens soliditet (inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser och exklusive 
internbanken) ska uppgå till minst 40 procent. 
Utfall 2018 var 49 procent.  

• Stadens resultat exklusive realisationsvinster 
och exploateringsintäkter ska uppgå till minst 
2,5 procent av skatteintäkterna. 

• Stadens upplåning för Västerås stads 
verksamhet ska inte överstiga 1 miljard. 

Bifall Eget förslag av-
seende punkt 3 

Eget förslag 
avseende punkt 3 

Eget förslag Bifall 

5. Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för 
år 2020 för respektive nämnd och styrelse 

Bifall Eget förslag Eget förslag Eget förslag Eget förslag 

7. Investeringsramen för 2020 fastställs till 1 857,0 
mnkr. För projekt som påbörjas 2020 godkänns 
investeringsbudgeten för hela projektet. 

Bifall Eget förslag Eget förslag Eget förslag Eget förslag 

Kommunstyrelsens/majoritetens förslag till uppdrag Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
1. Alla nämnder får i uppdrag att till höstens revidering 
av årsplan upprätta styrkort för nämnden. 

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att konkretisera de 
tre strategiska utvecklingsområdena 
- Kraftsamling Skola först 
- En ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad med 
trygga och trivsamma stadsdelar/kommundelar 
- En modern, attraktiv och hållbar kommunal 

Bifall Eget förslag Eget förslag Bifall Avslag 
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verksamhet/ organisation - med fokus på Västeråsarnas 
behov. 
I uppdraget ingår att konkretisera mål, 
nyckeltal/indikatorer, aktiviteter, arbetsformer och 
eventuell finansiering.
3. Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk 
justering av resultaträkningens olika poster och teknisk 
justering mellan nämnder, under förutsättning att det 
inte påverkar budgeterat resultat för året. Det kan till 
exempel vara för ökade kapitalkostnader för strategiska 
investeringar i Tekniska nämnden. 

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett 
förberedande arbete för att skapa en varucentral med 
samordnad varudistribution med uppstart 2021. 

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lokal 
livsmedelsstrategi för Västerås stad. Strategin ska hänga 
ihop med den regionala och den nationella livsmedels-
strategin. 

Bifall Avslag Avslag Bifall Bifall 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra ett ettårigt 
projekt för att plastbanta Västerås Stads verksamheter 
och minska nedskräpningen i kommunen. 

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

7. Kommunstyrelsen i samverkan med Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att se över 
hur det brottsförebyggande arbetet ska vara 
organiserat. Till exempel ansvaret för den delen som är 
kopplad till stads- och kommundelsarbetet. Uppdraget 
ska redovisas under hösten 2020 så att en ny 
ansvarsfördelning kan vara på plats från årsskiftet 
2020–2021. 

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

8. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxorna 
för kollektivtrafiken, det innebär att 
egenfinansieringsgraden ska öka. Uppdraget ska vara 
klart i samband med avstämning av årsplan i december 
2019. Medel för de ökade kostnaderna för 
kollektivtrafiken, 13,4 miljoner, läggs i budgetreserven. 

Bifall Avslag Avslag Avslag Avslag 
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9. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i 
uppdrag ta fram en modell för hur stads- och kommun-
delsarbetet ska vara organiserat. Modellen ska utgå 
från de försöksverksamheter som genomförts bland 
annat på Råby 

Bifall Avslag Avslag Bifall Avslag 

 

Moderaternas och Kristdemokraternas förslag: Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram tre 
strategiskt viktiga utvecklingsområden för staden som 
utgår ifrån trygghet, kunskap och ansvar.  

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera 
styrkorten för att förenkla, tydliggöra, öka mätbarheten 
och minska detaljstyrningen. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

3. Ekonomidirektören får göra teknisk justering av 
resultaträkningens olika poster och teknisk justering för 
ökade kapitalkostnader för strategiska investeringar 
mellan nämnderna, under förutsättning att det inte 
påverkar det budgeterade resultatet för året. 

Avslag Bifall Bifall Bifall Bifall 

4. För att undvika att staden lånar till investeringar ges 
fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till 
försäljningar. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

5. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över alla 
investeringar och ge förslag på hur de kan minskas, till 
exempel Mälarporten. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

6. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för 
att öka tryggheten i Västerås med fler ordningsvakter, 
trygga stråk med kameraövervakning mm. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

7. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med 
verksamma i city ta fram trygghetsskapande åtgärder 
som gör att fler vill besöka centrum. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

8. Ge fastighetsnämnden och tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för 
kameraövervakning som ökar tryggheten och minskar 
skadegörelsen. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 
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9. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram nya 
ägardirektiv för Västerås Marknads och Näringsliv AB 
med uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en 
extern utförare alternativt sälja Expectrums kontors- 
och konferensdel. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

10. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag 
på hur staden om budget visar på ett bättre resultat än 
prognostiserat kan åtgärda bristande underhåll på gator 
och vägar utan att behöva göra det som investeringar.  

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

11. Ge kommunstyrelsen tillsammans med 
Fastighetsnämnden i uppdrag att samordna verksamhet 
i stadshuset till exempel näringslivsverksamheten, 
överförmyndaren och miljö- och konsumentnämnden 
där verksamhet också bör vara i närheten av 
kontaktcentrum. 

Avslag Bifall Bifall Bifall Bifall 

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med 
berörda nämnder göra ett förslag till ny 
resultathanteringsmodell för Västerås stad inför 2021. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

13. Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram nya 
ägardirektiv för Bostads AB Mimer med uppdrag att 
bygga trygghetsboenden, äldreboenden och 
gruppboenden/serviceboenden som finansieras genom 
ökad försäljning. 

Avslag Bifall Bifall Avslag Avslag 

14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med 
berörda nämnder se till att kommande projekt inom 
området förebyggande ska vara evidensbaserade och 
pågående projekts effekt eller måluppfyllelse ska 
utvärderas innan nya medel kan bli aktuella.  

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 

15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med 
berörda nämnder göra ett förslag till ny 
resultathanteringsmodell för Västerås stad inför 2020.  

Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall 
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Sverigedemokraternas förslag: Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
1. Att höja samtliga lärarlöner i grundskolan med 5 
procent. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

2. Att implementera Hörby-modellen gällande 
modersmålsundervisning i grundskolan. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

3. Att ge byggnadsnämnden och fastighetsnämnden 
direktiv att säkerställa efterlevnad av Boverkets 
riktvärden vid detaljplanering. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

4. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att säkerställa 
fullgott vägunderhåll. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

5. Att utreda möjligheterna för att kravet för andelen 
ekologisk mat i kommunens verksamheter omvandlas 
till ett krav på mat producerad i Sverige. 

Avslag Avslag Bifall Avslag Bifall 

6. Att slopa kravet för andelen ekologisk mat i 
kommunens verksamheter. 

Avslag Avslag Bifall Avslag Bifall 

7. Att säkerställa svenskkunskaper i tal och skrift hos 
personal i omsorgs- och utbildningsverksamhet 
inklusive vikarieförmedling. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd (eget 
förslag) 

Bifall Avslag Bifall 

8. Att ge lämplig instans i uppdrag att efterfråga utdrag 
ur belastningsregistret från anställda inom Västerås 
stads sociala verksamheter en gång per år. 

Avslag Avslag (istället 
M-initiativ) 

Avslag Avslag Bifall 

9. Att Västerås stad skall efterfråga utdrag ur 
belastningsregistret vid samtliga nyanställningar. 

Avslag Avslag (istället 
M-initiativ) 

Bifall Avslag Bifall 

10. Att öka säkerheten och tryggheten för invånarna 
genom exempelvis kameraövervakning, väktare och 
kommunpoliser. 

Avslag Avslag Bifall Avslag Bifall 

11. Att Västerås stad årligen utdelar ett pris för visat 
civilkurage. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

12. Att ej underskrida bemanningsnivån som skapades 
genom stimulansmedlen inom äldreomsorgen. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Avslag Bifall 

13. Att bevara mötesplatserna för äldre. Avslag Föranleder ingen Bifall Avslag Bifall 
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ytterligare 
åtgärd 

14. Att i största möjliga utsträckning säkerställa att det 
inom kommunens verksamheter serveras näringsrik och 
nyproducerad mat som är lokalt tillagad. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

15. Att säkerställa att äldreboendeplatserna möter upp 
dagens och framtida behov. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

16. Att TBC- och mässlingsutbilda personal i HVB-hem, 
skolor och förskolor. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

17. Att förbjuda ritualslaktat kött i kommunens 
verksamheter. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Avslag Bifall 

18. Att utreda förutsättningar och utformning för ett 
återvändarcenter. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Avslag Bifall 

19. Att en översyn av olagliga hyreskontrakt sker 
vartannat år, utfall rapporteras till kommunstyrelsen. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

20. Att upphöra med fördelning av sociala bostäder till 
flyktingar eller nyanlända. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

21. Att återkomma till komplettering av årsplan och 
presentera från vilka verksamheter en besparing om 
105 mnkr avseende integrationskostnader kan göras. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

22. Att upphöra med kommunens HBTQ-certifieringar. Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 
23. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera 
särskilt olycksdrabbade vägsträckor gällande sikt, 
skyltning etcetera. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

24. Att säkerställa att gång- och cykelvägar ej förläggs i 
syfte att ersätta övrigt trafikutrymme. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Avslag Bifall 

25. Att säkerställa att minst hälften av bemanningen 
per förskoleavdelning skall utgöras av utbildade 
förskolepedagoger. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Avslag Bifall 

26. Att avveckla modersmålsundervisningen i förskolan. Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 
27. Att säkerställa att pedagogiska måltider inom Avslag Föranleder ingen Bifall Avslag Bifall 
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förskolan ej avvecklas. ytterligare 
åtgärd 

28. Att säkerställa att storleken på barngrupperna i 
förskolan följer Skolverkets rekommendationer. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

29. Att ge nämnden för idrott, fritid och förebyggande i 
uppdrag att utöka kolloverksamheten. 

Avslag Avslag Bifall Avslag Bifall 

30. Att ge nämnden för idrott, fritid och förebyggande i 
uppdrag att höja den övre åldersgränsen inom 
föreningsbidraget till 21 år. 

Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall 

31. Att säkerställa att anläggning, underhåll och tillsyn 
av lekplatser efterlever tillhörande lagkrav. 

Avslag Föranleder ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Avslag Bifall 

32. Att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för kulturutbyte över 
generationsgränserna. 

Avslag Avslag Bifall Avslag Bifall 

 

Vänsterpartiets förslag Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
1. Äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
att avskaffa LOV:en i hemtjänsten i Västerås stad. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

2. Äldrenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning får i uppdrag att ta fram ett 
utbildningsmaterial om jämställdhet och våld riktat till 
personalen. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Bifall Bifall 

3. Äldrenämnden får i uppdrag att ta fram ett program, 
“Undersköterskelyft”, för att personal under arbetstid 
ska bli erbjudna att läsa in kompetens och behörighet till 
undersköterska. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

4. Äldrenämnden får i uppdrag att se över 
ersättningarna i hemtjänsten i syfte att få mer likvärdiga 
villkor att bedriva hemtjänst i tätort som på landsbygd. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Bifall 

5. Berörda nämnder får i uppdrag att i samverkan med 
Region Västmanland ta fram en handlingsplan för att 

Avslag Föranleder 
ingen 

Bifall Bifall Bifall 
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motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. ytterligare 
åtgärd 

6. Individ och familjenämnden får i uppdrag att riva upp 
beslutet om LOV på hem för vård och boende för unga. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

7. Individ och familjenämnden får i uppdrag att 
tillsammans med arbetsgivardelegationen att göra en 
översyn av lönestrukturen för medarbetare inom 
socialtjänsten. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Bifall 

8. Individ och familjenämnden får tillsammans med 
berörda aktörer i uppdrag att ta fram en tydlig plan för 
alla som har utsatts för våld ska få hjälp till ett tryggt 
boende. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Avslag 

9. Individ och familjenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att skapa ett boende för våldsutsatta 
kvinnor med missbruksproblematik och återkommer 
med ett förslag i och med budgetavstämningen i 
november. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Bifall Bifall 

10. Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en trappa 
för utökad tid i förskolan för barn till föräldralediga och 
arbetssökande med syfte att utöka tiden desto närmare 
förskoleklass barnen är och återkomma med ett 
kostnadsförslag. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

11. Förskolenämnden får i uppdrag att utveckla arbetet 
med barn som har upplevt eller blivit utsatta för våld 
genom att erbjuda barn som bor på skyddat boende 
förskoleplats med minst 3 timmar per dag i veckan, 
utbilda personal vid minst två förskolor kring barn som 
har upplevt eller blivit utsatta för våld, samt att man tar 
fram “skyddade rutiner” när det gäller barn som bor på 
skyddat boende. 

Avslag Bifall Avslag Bifall Bifall 

12. Förskolenämnden får i uppdrag att tar fram ett 
program, “Förskolelyft”, för att personal under arbetstid 
får erbjudandet att läsa in antingen barnskötare- eller 
förskollärarkompetens. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

13. Grundskolenämnden och Utbildning- och Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 
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arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans 
med arbetsgivardelegationen ta fram en 
arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 som 
erbjuds till pedagoger som har fyllt 61 år inom 
grundskolan och gymnasieskolan. 
14. Berörda nämnder får i uppdrag att i samverkan söka 
finansiering från Statens kulturråd för bokholkar 
kombinerat med sommarjobb. 

Avslag Avslag Bifall Bifall Avslag 

15. Berörda nämnder får i uppdrag att möjliggöra för en 
central graffitivägg. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

16. Berörda nämnder får i uppdrag att verka för fler 
musikscener och replokaler i kommunen. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Bifall Avslag 

17. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
att inrätta en instrumentbank där barn och unga kan 
låna instrument. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Bifall 

18. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
till att införa ett ateljéstöd till konstnärer, i syfte att göra 
konsten mer synlig och närvarande i Västerås. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

19. Kulturnämnden får i uppdrag att förelägga mer av 
kulturskolans verksamhet i stads- och kommundelarna. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Bifall 

20. Berörda nämnder får i uppdrag att se över 
möjligheten att bygga en Roller Derby-bana. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

21. Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda ett 
dialogprojekt tillsammans med invånarna i 
kommundelarna för att se hur övergivna tennis- och 
basketplaner ska användas framöver. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Bifall 

22. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med 
de pedagogiska nämnderna se över ytor för 
spontanidrott och andra grönytor i anslutning till skolor 
och förskolor i syfte att göra dem funktionsdugliga och 
lättillgängliga. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Bifall 
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23. Tekniska nämnden får i uppdrag att i dialog med 
Region Västmanland se till att göra busskurerna och 
skolskjutsplatser i hela kommunen mer tillgängliga, säkra 
och upplysta. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Bifall 

24. Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en 
centralt belägen cykelservicestation. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

25. Berörda nämnder får i uppdrag att utreda vilka 
hinder som idag finns för att en byggemenskap ska 
kunna bygga ett bostadshus, samt ta fram förslag för att 
underlätta etableringen av byggemenskaper i Västerås. 

Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

26. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i 
uppdrag att permanenta sommaren 2018 års 
vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget, 
Lögarängsbadet och korsningen mellan Hantverksgatan 
och Vasagatan. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Bifall 

27. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi 
utreder fler platser att sätta upp vattenposter på, 
exempelvis i närheten av stora lekplatser men också i 
våra stadsdelscentrum och i serviceorterna. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Bifall 

28. Berörda nämnder får i uppdrag att jobba strategiskt 
med feministisk stadsplanering genom att utvärdera 
tidigare arbeten och studier i syfte att ta fram en modell 
för feministisk stadsplanering med en checklista med 
tydliga jämställdhetsmål. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

29. Berörda nämnder utgår från ett 
jämställdhetsperspektiv vid namngivning av nya torg, 
platser, gator och områden. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Bifall Avslag 

30. Att tekniska nämnden tar fram ett kostnadsförslag 
och plan för att successivt byta ut stadens 
papperskorgar till nya som möjliggör källsortering. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Avslag Bifall Avslag 

31. Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en 
plan för att minska gräsklippningen under våren för att 
underlätta för pollinering. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Bifall 
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32. Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för att påbörja 
avvecklingen av Västerås flygplats, samt göra en 
konsekvensanalys för verksamheterna i området. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan 
för att under mandatperioden höja alla 
kommunanställdas minimilön till 22 000 kronor i 
månaden. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med 
arbetsgivardelegationen ta fram en plan för att ta bort 
anställningsformen allmän visstid i kommunen. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
riktlinje för Västerås stad där krav på kollektivavtal ställs 
när Västerås stad bokar in sig på konferensanläggningar, 
hotell eller restauranger. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en tjänst 
med uppdraget att driva och samordna stadens 
förebyggande arbete med ett övergripande ansvar för 
jämställdhet och våldsprevention i Västerås Stad. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera stadens 
samarbete i ECCAR och vara en av garanterna till att 
arbetet fortsätter utvecklas. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Avslag 

38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera arbetet 
med industriell symbios. 

Avslag Avslag Avslag Bifall Bifall 

39. Kommunfullmäktige avsätter 1 mnkr från den sociala 
resursfonden för att tillsätta en kartläggning av 
fattigdom i Västerås, samt vara projektledare i projekt 
som syftar till att minska fattigdomen i Västerås. 

Avslag Föranleder 
ingen 
ytterligare 
åtgärd 

Bifall Bifall Avslag 

      
 

Godkännande av VafabMiljö Kommunalförbunds 
förslag till ny avfallstaxa 2020 

Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 

VafabMiljö kommunalförbunds förslag till ny avfallstaxa 
för 2020 godkänns att börja gälla från 1 januari 2020. 

Bifall Eget förslag Eget förslag Bifall Bifall 
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Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och 
tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter 

Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 

Miljö- och konsumentnämndens förslag på taxor för 
tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) fastställs att gälla från 1 juli 2019. 

Bifall Eget förslag Eget förslag Bifall Bifall 

 

Taxa för miljö- och konsumentnämndens tillsyns- och 
prövningsverksamhet enligt miljöbalken 

Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 

Miljö- och konsumentnämndens förslag på taxor för 
tillsyn och prövningsverksamhet enligt miljöbalken 
fastställs att gälla från 1 januari 2020.   

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

 

Taxa för provisorisk dödsbohantering Majoriteten Moderaterna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
Individ- och familjenämndens förslag till ökad taxa för 
dödsbohantering tillstyrks att gälla från 1 januari 2020. 
Taxan föreslås till 0,83 % av prisbasbeloppet per timme. 

Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall 

 

 


