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§94 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering

Beslut
1. Anna Thunell (MP) och Erik Johansson (SD) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.

2. Justeringen sker tisdagen den 19 april klockan 11.30 i stadshuset.

Justera tides sienatur Utdraesbestvrkande
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§95 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende "Meddelande från 
Länsstyrelsen om valbarhetshinder för ersättaren Nils-Petter Sjögren (SD)".

Justerandes siraaWT Uldrassbestvrkande
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§96 Dnr KS 2022/00154-6.0.2

Beslut - Svar på fråga från (KD) till grundskolenämndens 
ordförande om Ung företagsamhet i grundskolan i Västerås

Beslut
Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) och Samuel Stengård (KD) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 2022 en fråga ställd till 
grundskolenämndens ordförande om Ung företagsamhet i grundskolan i 
Västerås.

Justerandes sianatut Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-07

10(85)

§97 Dnr KS 2022/00203-3.12.4

Beslut - Svar på fråga från (KD) till tekniska nämndens 
ordförande - Parkeringsböter på Västerås stads gatuparkeringar

Beslut
Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
mars 2022 en fråga ställd till tekniska nämndens ordförande om 
parkeringsböter på Västerås stads gatuparkeringar.

Justerandes signatur Utdrags beslvrkande
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§98 Dnr KS 2022/00142-6.1.8

Beslut - Svar på interpellation från (V) till grundskolenämndens 
ordförande om hur vi säkerställer att skolor inte kränker sina 
elever

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Hawar Asaiesh (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
februari 2022 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande 
Anna Lundberg (L) om hur vi säkerställer att skolor inte kränker sina elever.
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§99 Dnr KS 2022/00141-6.0.2

Beslut - Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens 
ordförande med anledning av den akuta bristen på skollokaler i 
Gäddeholm

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
februari 2022 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande 
Anna Lundberg (L) med anledning av den akuta bristen på skollokaler i 
Gäddeholm.

Justerandea-sjenali Utdraesbestyrkande
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§100 Dnr KS 2022/00189-2.7.3

Beslut - Svar på interpellation från (KD) till fastighetsnämndens 
ordförande om skalskyddet på våra gymnasieskolor

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (BCD) och Samuel Stengård (KD) vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 2022 en interpellation ställd 
till fastighetsnämndens ordförande om skalskyddet på våra gymnasieskolor.
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§101 Dnr KS 2022/00232-6.0.4

Beslut - Svar på interpellation från (SD) till grundskolenämndens 
ordförande om språkkunskaper hos lärarna på 
Pettersbergsskolan

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Janeth Persson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
mars 2022 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande om 
språkkunskaper hos lärarna på Pettersbergsskolan.
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Beslut - Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande omkring utebliven stadsdelsanalys över Hökåsen 
som område

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD), Amanda Grönlund (KD), Joakim Widell (KD) och 
Jens-Ove Johansson (-) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 mars 2022 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
omkring utebliven stadsdelsanalys över Hökåsen som område.

§ 102 Dnr KS 2022/00265-3.1.2

Justera tides sienatur Utdrassbestyrkande
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§ 103 Dnr KS 2022/00334-2.7.0

Beslut - Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande om skyddsrum

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) och Amanda Grönlund (KD) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 2022 en interpellation ställd 
till kommunstyrelsens ordförande om skyddsrum.

16(85)

Justerandes slgrfatuj Utdraesbestyrkande
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Information från kommunrevisorerna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Hans Stergel (KD) och Asta Matikainen Lecklin (M) från Västerås stads 
revisorer informerar om aktuella granskningar.

§ 104 Dnr KS 1810722-

Justerandesyrfai Utdracsbestvrkande
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§105 Dnr KS 2022/00512-1.1.1

Meddelande från Länsstyrelsen angående Valbarhetshinder för 
ersättaren Nils-Petter Sjögren (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hemställa till Länsstyrelsen att utse en ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Nils-Petter Sjögren (SD).

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har uppmärksammat Västerås stad på att vald ersättare i 
kommunfullmäktige, Nils-Petter Sjögren (SD), har valbarhetshinder. 
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara 
valbar, upphör också uppdraget genast. Nils-Petter Sjögren (SD), har 
valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.

Kopia till
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Juslerandes sicnattlf Utdraesbestyrkande
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§ 106 Dnr KS 2022/00460-1.1.1

Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Malin 
Nyberg (L)

Beslut
Ärendet bordläggs.

Justerandes sicnatuj Utdraesbeslvrkande
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§107 Dnr KS 2022/00171-1.1.1

Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Andreas 
Kedborn (S)

Beslut
Robert Nilsson (S) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Andreas Kedbom (S) entledigades från uppdraget som ersättare i individ- 
och familjenämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 
2022. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandcs signat}

/Ifr
Utdraesbestvrkande
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§108 Dnr KS 2022/00304-1.1.1

Val av ny ersättare i valnämnden efter Magnus Renman (S)

Beslut
Solveig Nilsson (S) väljs till ny ersättare i valnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Magnus Renman (S) entledigades från uppdraget som ersättare i valnämnden 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 2022. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes si: Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-07

22 (85)

§109 Dnr KS 2022/00412-1.1.1

Val av ny 1 :e vice ordförande och ledamot i valnämnden efter 
Jakop Yildiz (S)

Beslut
1. Jakop Yildiz (S) entledigas från uppdraget som l:e vice ordförande i 
valnämnden.

2. Robert Lennes (S) väljs till ny 1 .e vice ordförande i valnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Jakop Yildiz (S) som har valts till l:e vice ordförande i valnämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes sii Utdragsbeslvrkande
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§110 Dnr KS 2022/00450-1.1.1

Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Mattias Dahlberg 
(C)

Beslut
1. Mattias Dahlberg (C) entledigas från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Mattias Dahlberg (C) som har valts till ersättare i byggnadsnämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes si Utdrassbestyrkande
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§111 Dnr KS 2022/00015-1.4.2

Beslut - Årsredovisning och bokslut för Västerås stad 2021 

Beslut
1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.

2. Resultatet för 2021 överförs till eget kapital.

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för 
resultathantering. Pandemin har påverkat verksamhetsamheterna på olika sätt 
och det finns svårigheter att få en neutral beräkning på faktiskt 
verksamhetsresultat. Det finns heller inget utrymme för tilläggsbudget till 
nämnderna i årsplan 2022 och därför sker ingen resultathantering för 2021 
års resultat.

Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2021 ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Västerås stads årsredovisning för 2021 har upprättats och presenteras för 
kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller 
ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning av 
verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma god 
ekonomisk hushållning.

Årets resultat för Västerås stad uppgick till 1 195 mnkr (543 mnkr 2020). 
Resultatet beror till stor del på engångsintäkter men också på betydligt högre 
skatteintäkter än budgeterat samt ett samlat överskott i nämnderna som till 
delar beror på höga statsbidrag.

En ökning av arbetade timmar och därmed lönesumman innebar att 
prognosen för årets skatter blev 233 mnkr högre än budget. Av överskottet 
av generella statsbidrag beror 59 mnkr på en omklassificering från riktade 
statsbidrag gällande äldreomsorgssatsningen som fanns budgeterad bland 
centrala poster. Exploateringsöverskott, realisationsvinster från försäljning 
av anläggningstillgångar och visst överskott på grund av ny redovisning av 
finansiell leasing av fastigheter omfattar 407 mnkr av resultatet. Nämnderna 
fick sammantaget ett överskott på 123 mnkr.

Samtliga nämnder utom individ och familjenämnden (-7 mnkr), tekniska 
nämnden (-13 mnkr) och nämnden för idrott, fritid och förebyggande (-10 
mnkr) hade positiva resultat. En stor del av nämndernas positiva resultat 
beror på höga statsbidrag, lägre elevtal än budgeterat då befolknings- 
prognosen visat sig vara för hög och lägre eller anpassad verksamhet som 
inneburit minskade kostnader.

Utdraesbestvrkande
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Årets resultat för koncernen Västerås stad var 1 727 mnkr (813 mnkr), vilket 
var 1 096 mnkr bättre än det budgeterade resultatet, 631 mnkr. Extra 
generella och riktade statsbidrag samt högre skatteintäkter bidrog till det 
höga resultatet. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar, 
exploateringsöverskott och ökat marknadsvärde på koncernens finansiella 
tillgångar är också förklaringar till det höga resultatet. De höga priserna på el 
i slutet av året gjorde att Mälarenergi fick ett betydligt bättre resultat än 
väntat.

Totalt i hela koncernen investerades det för 2 867 mnkr (3 252 mnkr). Årets 
investeringar i Västerås stad uppgick till 1 084 mnkr totalt och 1 032 mnkr 
exklusive exploateringsinvesteringar. Investeringarna har ökat de senaste 
åren då staden står inför omfattande behov av nya lokaler för förskola, skola 
och omvårdnad, samt att renoveringsbehovet är stort i befintliga lokaler. 
Utfall föregående år för staden, exklusive exploateringsinvesteringar var

1 156 mnkr. Genomförandegraden 2021 blev 69 procent (71 procent 2020). 
Koncernen exklusive Västerås stad investerade för 1 783 mnkr (2 059 mnkr), 
varav Mälarenergi 741 mnkr och Mimer 877 mnkr.

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap § 9 ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med 
som grund bedöms verksamheten i stadens bolag under 2021 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars och 
lämnade följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.

2. Resultatet för 2021 överförs till eget kapital.

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för 
resultathantering. Pandemin har påverkat verksamhetsamhetema på olika sätt 
och det finns svårigheter att få en neutral beräkning på faktiskt 
verksamhetsresultat. Det finns heller inget utrymme för tilläggsbudget till 
nämnderna i årsplan 2022 och därför sker ingen resultathantering för 2021 
års resultat.

Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2021 ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Justerandes\j\\ Utdraesbeslvrkande
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Yrkanden
Staffan Jansson (S), Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C), Irene 
Hagström (M), Solveig Nilsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsen förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Samtliga nämnder, berörda bolag och kommunalförbund

Justeratides sisi Utdrassbcstyrkande
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§112 Dnr KS 2022/00415-1.6.1

Beslut - Revisionsberättelse för Västerås stad 2021 samt fråga 
om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2021 års 
verksamhet.

Det antecknas till protokollet att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej 
deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan föregående beredning. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning åligger det kommunfullmäktiges presidium bereda frågan om 
ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.

Underlag för beslut utgörs av de av stadens revisorer lämnade 
revisionsberättelser avseende stadens nämnder och styrelsers verksamheter, 
med bedömningar i ansvarsfrågan.

På grund av jäv kan inte hela kommunfullmäktiges presidium bereda ärendet 
utan det är endast kommunfullmäktiges ordförande som har berett ärendet.

I enlighet med revisorernas bedömning i revisionsberättelsen för 2021 
föreslås att ansvarsfrihet tillstyrks för Västerås stads samtliga nämnder och 
kommunstyrelse samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandeförslaget. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att 
kommunfullmäktige får ta ställning till ansvarsfriheten för kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder i ett samlat beslut. Kommunfullmäktige godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till ordförandeförslaget 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta, det vill säga 
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2021 års verksamhet.

Uldraesbestvrkandc
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§113 Dnr KS 2022/00239-1.6.1

Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Räddningstjänsten Mälardalen samt dess enskilda förtroendevalda för 2021 
års verksamhet

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
ordförandeförslaget, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Räddningstjänsten Mälardalen

Justerandes sii Utdraasbestvrkande
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§114 Dnr KS 2022/00236-1.6.1

Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Vafab Miljö 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet VAFAB Miljö samt dess enskilda förtroendevalda för 
2021 års verksamhet.

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
ordförandeförslaget, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Kommunalförbundet Vafabmiljö

Juslerandes^iianau Uldraesbeslvrkande
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§ 115 Dnr KS 2022/00237-1.6.1

Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Västmanlands teater 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västmanlands 
Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2021 års verksamhet.

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
ordförandeförslaget, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Kommunalförbundet Västmanlands Teater

Utdraasbeslvrkandc
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§116 Dnr KS 2022/00238-1.6.1

Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Västmanlands musiken 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Västmanlandsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2021 års 
verksamhet

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
ordförandeförslaget, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§117 Dnr KS 2022/00322-1.6.1

Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 
samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2021 
års verksamhet.

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
ordförandeförslaget, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Samordningsförbundet Västerås

Justcrandes signaluj , Utdraesbeslvrkande
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§ 118 Dnr KS 2022/00240-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Stadshus AB 2021 

Beslut
1. Att utse Magnus Lindberg med Agneta Änders som ersättare att som 
röstombud på Västerås Stadshus ABs årsstämma företräda stadens aktier

2. Att instruera röstombuden att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021.

3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter 
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom 
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.

4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
Västerås Stadshus AB är moderföretag i en koncern och har till föremål för 
sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens 
verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom Västerås stad.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Västerås Stadshus AB

33 (85)

Justerandes signatur. Utdraesbestvrkande
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§ 120 Dnr KS 2022/00242-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Strömkällan 1 AB 2021 

Beslut
1. Att utse Johan Olsson med Kennet Julin som ersättare att som röstombud 
på Strömkällan 1 AB årsstämma företräda stadens aktier.

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021.

3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter 
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom 
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.

4. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Peter Olmårs som 
styrelseledamot.

5. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
Strömkällan 1 AB ägs av Västerås stad till 100 % och bolaget äger och 
förvaltar fastigheten Strömkällan 1 för framtida exploateringsverksamhet.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i 
Strömkällan 1 AB.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Att utse Johan Olsson med Kennet Julin som ersättare att som röstombud 
på Strömkällan 1 AB årsstämma företräda stadens aktier.

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021.

3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter 
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom 
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.

4. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Peter Olmårs som 
styrelseledamot.

5. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

■fusterandes signatur»- Utdraesbeslvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Strömkällan 1 AB
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§125 Dnr KS 2022/00148-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 december 2021

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal oktober till och med december 2021.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signi Utdragsbestyikande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-07

37 (85)

§126 Dnr KS 2022/00147-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2021

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med 
december 2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 
och familj enämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal oktober till och 
med december 2021.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med 
december 2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familj enämnden

Äldrenämnden

Justerandejj'si^natui Utdraesbestyrkande
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§ 127 Dnr KS 2022/00070-1.4.2

Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2022

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 16 februari 2022 läggs 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till 
kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna 
motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som 
inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för 
kommunfullmäktige, dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för 
hantering av motioner. Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över 
de motioner som har väckts i kommunfullmäktige men ännu inte 
slutbehandlats. Listan omfattar 42 motioner och av dessa är 10 äldre än ett 
år. Redovisningen gäller per den 16 februari 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 16 februari 2022 läggs 
till handlingarna.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Justeran des .signatur Utdragsbestvrkande
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§ 128 Dnr KS 2022/00069-1.4.2

Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige våren 2022

Beslut
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till 
handlingarna.

2. Följande uppdrag avslutas:

2014/00278 - Ta fram budget och plan för genomförande av 
samlastningscentral och gemensam distribution av varor

2016/00860 - Utreda förutsättningarna för tvåårsbudgetering

2017/00699 - Ta fram åtgärdsplan och riktlinjer mot våldsbejakande 
extremism

2017/00671 - Genomlysning av uthyrda lokaler och utbetalt föreningsstöd

2019/00039 - Arbeta med en förändrad social sammansättning i våra 
kommun- och stadsdelar och mellan våra stadsdelar

2019/00042 - Arbeta med ett hållbart och jämlikt chefskap inom Västerås 
stads olika verksamheter

2019/00052 - Se över borttagning av delade turer

2019/00059 - Göra en översyn av investerings- och exploateringsprocessen 
inom Västerås stad

2019/01499 - Förbereda arbete för att skapa en varucentral med samordnad 
varudistribution

2021/00017 - Ta fram en resursfördelningsmodell som kostnadseffektivt sätt 
fördelar tillgängliga resurser från kommunfullmäktige till respektive nämnd

2021/00018 - Säkerställa att samordnad varudistribution finns på plats senast 
under 2022

2021/00299 - Studera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och 
lämpligt att bygga ett fristående hus på borggården

2021/02447 - Ta hänsyn till de bifallna förslagen i Motion om att stoppa 
gängen i arbetet med handlingsplan för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete

2021/02507 - Avveckling av Västerås marknad och näringsliv AB

Reservation
Claes Kugelberg (M), Elisabeth Unell (M), Enes Bilalovic (M), Stefan Lindh 
(M), Caroline Högström (M), Marcus Jacobson (M), Tomas Salzmann (M),

39 (85)

Justcrandesjjcn^fiij Utdragsbestvrkande
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Jörgen Andersson (M), Marie Brandstedt (M), Håkan Ampellindh (M), Irene 
Hagström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Terese Pransjö (M) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för förslag från Claes Kugelberg (M).

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret två 
gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte 
slutredovisats. I samband med det görs motsvarande redovisning till 
kommunstyrelsen för de uppdrag som nämnder och styrelser fått av 
kommunstyrelsen. Sammanställningen påbörjades i januari och har gjorts 
genom samarbete mellan stadssekreterare och ansvariga handläggare på 
stadsledningskontoret. Sammanställningen omfattar drygt 130 uppdrag 
uppdelade på två listor: en för uppdrag lämnade av kommunstyrelsen och en 
för uppdrag lämnade av kommunfullmäktige. Redovisningen gäller per den 
16 februari 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningslcontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till 
handlingarna.

2. Följande uppdrag avslutas:

2014/00278 - Ta fram budget och plan för genomförande av 
samlastningscentral och gemensam distribution av varor

2016/00860 - Utreda förutsättningarna för tvåårsbudgetering

2017/00699 - Ta fram åtgärdsplan och riktlinjer mot våldsbejakande 
extremism

2017/00671 - Genomlysning av uthyrda lokaler och utbetalt föreningsstöd

2019/00039 - Arbeta med en förändrad social sammansättning i våra 
kommun- och stadsdelar och mellan våra stadsdelar

2019/00042 - Arbeta med ett hållbart och jämlikt chefskap inom Västerås 
stads olika verksamheter

2019/00052 - Se över borttagning av delade turer

2019/00059 - Göra en översyn av investerings- och exploateringsprocessen 
inom Västerås stad

2019/01499 - Förbereda arbete för att skapa en varucentral med samordnad 
varudistribution

2021/00017 - Ta Earn en resursfördelningsmodell som kostnadseffektivt sätt 
fördelar tillgängliga resurser från kommunfullmäktige till respektive nämnd

2021/00018 - Säkerställa att samordnad varudistribution finns på plats senast 
under 2022

Justerandcs sji Utdracsbeslvrkande
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2021/00299 - Studera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och 
lämpligt att bygga ett fristående hus på borggården

2021/02447 - Ta hänsyn till de bifallna förslagen i Motion om att stoppa 
gängen i arbetet med handlingsplan för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete

2021/02507 - Avveckling av Västerås marknad och näringsliv AB

Yrkanden
Claes Kugelberg (M) yrkar att uppdrag 2021/00299 - Studera om det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt och lämpligt att bygga ett fristående hus på 
borggården, tas bort från listan över uppdrag som ska avslutas. Yrkandet 
biträds av Elisabeth Unell (M).

Staffan Jansson (S) yrkar avslag till Claes Kugelbergs (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande från Claes Kugelberg 
(M) om att uppdrag 2021/00299 - Studera om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt och lämpligt att bygga ett fristående hus på borggården, ska tas bort 
från listan över uppdrag som ska avslutas. Staffan Jansson (S) yrkar avslag 
till ändringsyrkandet.

Ordföranden förslår en propositionsordning där yrkandet om att uppdraget 
ska tas bort från listan ställs mot att det ska stå kvar. Kommunfullmäktige 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget ska stå 
kvar på listan, det vill säga avslutas.

Vidare finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut avseende 
kommunstyrelsens förslag i övrigt och att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med detta.

Utdraesbes tvekande
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§ 129 Dnr KS 2022/00397-2.7.0

Beslut - Finansiering av stärkt krisberedskap och civilt försvar

Beslut
20 miljoner kronor avsätts för finansiering av stärkt krisberedskap och civilt 
försvar under 2022. Satsningen ska särredovisas av berörda nämnder och 
ingår inte i beslutad nämndram.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 18 november 2020 
Handlingsplan för stärkt krisberedskap och civilt försvar i Västerås 2020- 
2023. Handlingsplanen beskriver Västerås stads övergripande inriktning och 
prioritering av åtgärder för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för 
perioden 2020 - 2023. Syftet med åtgärderna är de ska reducera eller ta bort 
risker och sårbarheter samt öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig och krigsviktig verksamhet.

Syftet är vidare att beskriva hur Västerås stad avser att fullfölja delar av de 
åtaganden som beskrivs i överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022 (MSB 2018-09779, SKL 18/03101) och i överenskommelse om 
kommunernas arbete med civilt försvar 2018- 2020 (MSB 2018-05681, SKL 
18/01807).

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget behöver Västerås stad 
påskynda genomförandet av de aktiviteter som planerats in slutet av den 
tidsperiod som planen avser. Därför föreslås att åtgärder om 20 miljoner 
kronor genomförs under år 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

20 miljoner kronor avsätts för finansiering av stärkt krisberedskap och civilt 
försvar under 2022. Satsningen ska särredovisas av berörda nämnder och 
ingår inte i beslutad nämndram.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Tomas Salzmann (M), Markus Lindgren (MP),
Elisabeth Unell (M), Jörgen Andersson (M), Samuel Stengård (KD), Vicki 
Skure Eriksson (C), Erik Johansson (SD)s Jacob Axelson (L) och Anna 
Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det fmns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sic Utdrassbestvrkande
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Beslut - Finansiering av tågstopp vid Finnslätten

Beslut
Medfinansiering av tågstopp Finnslätten med 100 miljoner kronor godkänns. 

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Claes Kugelberg (M), Enes Bilalovic (M), Stefan Lindh 
(M), Caroline Högström (M), Marcus Jacobson (M), Tomas Salzmann (M), 
Jörgen Andersson (M), Marie Brandstedt (M), Håkan Ampellindh (M), Irene 
Hagström (M), Carl-Henrik Knutsson (M), Terese Pransjö (M), Samuel 
Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD), Elisabeth Wäneskog (KD), Emil 
Thessén (-) och Jens-Ove Johansson (-) inkommer med ett särskilt yttrande 
enligt följande:

”Vi delar och står helt eniga i frågan om att ett tågläge (tågstopp) behövs för 
utvecklingen av Finnslätten området och Västerås fortsatta tillväxt och att vi 
i denna process som stad ska vara en möjliggörare för att detta blir till.

Det vi däremot vänder oss mot är denna typ av snabba ordförandeförslag 
som brister i underlag. För inte särskilt länge sen beslutades på 
kommunstyrelsens ordförandes inrådan att minst 50 miljoner i 
medfinansiering skulle avsättas till dettas. Idag kommer ett nytt förslag om 
medfinansiering på 100 miljoner. Bara veckor efter förra beslutet. Det saknas 
underlag med uppskattad kostnad för hela investeringen. Det saknas 
underlag för hur det är tänkt att trafikeringen ska lösas och om eventuella 
uppvaktningar för att få till en framtida trafikering sker. Det saknas också 
underlag med tilltänkta övriga finansiärer. Det är anmärkningsvärt att 
ärendet inte har beretts bättre med tanke på att det tidigare har tagits beslut 
om 50 miljoner som var en höftning utan underlag och till det nu, utan 
djupare beredning föreslås att avsätta 100 miljoner för detta.

Vi förstår och delar önskan att få till en lösning med tågläge (tågstopp) på 
Finnslätten men ska det bli verklighet så krävs ett betydligt bättre arbete med 
underlag och förankring på bred front för att genomföra detta.”

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 tog Kungsleden och ABB, i samverkan med Västerås 
stad och Mälardalens universitet, initiativ till att skapa en vision för 
Finnslätten. Utgångspunkten för visionsarbetet är att Finnslätten ska bli en 
attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras 
medarbetare. Detta har brutits ner till följande mål för Finnslätten:

• Skapa en plats för företag som skapar långsiktiga och hållbara värden

• Attrahera medarbetare och locka talanger

• Integrera forskning och utbildning med företagens utveckling

§ 130 Dnr KS 2022/00398-3.10.5

Utdra asbestyrkande
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• Erbjuda hållbara och tillgängliga inom- och utomhusmiljöer

• Bli en plats som gör det enkelt att arbeta och leva

Arbetet med visionen leds av en styrgrupp med representanter för stora delar 
av näringslivet på Finnslätten tillsammans med Kungsleden, Västerås stad, 
Mälardalens universitet och Mälarenergi. Under visionen för Finnslätten 
verkar olika arbetsgrupper på olika teman som mobilitet och logistik, 
forskning och utbildning, hälsa och service, samt stadsutveckling 
Finnslätten.

Med utgångspunkt från vision Finnslätten har Västerås stad tagit fram ett 
planprogram i dialog med aktörerna på Finnslätten. Planprogrammet, som 
beslutades i byggnadsnämnden i februari 2021, ger förutsättningar att arbeta 
vidare med efterföljande detaljplaner och bygglov för den fysiska 
utvecklingen i området.

En viktig förutsättning som framkommit i utvecklingsarbetet för Finnslätten 
är en snabbare förbindelse från Stockholm till Finnslätten, genom att vissa 
regionaltåg skulle stanna vid Finnslätten. Kopplat till detta har Västerås stad, 
Region Västmanland och Trafikverket påbörjat ett arbete om att genomföra 
en åtgärdsvalsstudie, där det ingår att utreda ett möjligt tågläge på 
Finnslätten och det i ett regionalt sammanhang. Planprogrammet visar var ett 
tågläge skulle kunna lokaliseras inom området, för att kunna göra bästa nytta 
i transportlogistiken kring och på Finnslätten.

För att visa på stadens ambition och viljeinriktning kopplat till frågan om ett 
nytt tågläge i Finnslätten föreslås att 100 miljoner kronor avsätts för 
ändamålet. Formell avsättning sker först när ett avtal föreligger och det är 
vid det tillfället beslutet får resultatpåverkan

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Medfmansiering av tågstopp Finnslätten med 100 miljoner kronor godkänns.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Samuel Stengård (KD), Jesper Brandberg (L), Anna 
Thunell (MP), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C), Elisabeth 
Unell (M), Erik Johansson (SD) och Bengt-Åke Nilsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
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§131 Dnr KS 2022/00270-2.5.8

Beslut - Fördelning av generella statsbidrag som är att betrakta 
som riktade

Beslut
1. Statsbidrag som är att betrakta som riktade statsbidrag, men som på grund 
av utformningen är generella statsbidrag, fördelas till den nämnd som har 
ansvar för verksamheten som bidraget riktas till.

2. Statsbidrag som erhålls av Västerås stad, men där ansvaret för 
verksamheten är fördelat på mer än en nämnd, fördelas till respektive nämnd 
utifrån statsbidragets fördelningsgrund.

3. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas utifrån 
antalet inskrivna bam per 15 januari innevarande år till Skultuna 
kommundelsnämnd och förskolenämnden (kommunal utförare och fristående 
utförare). Statsbidraget fördelas årligen enligt denna modell så länge 
tilldelning sker till Västerås stad.

4. Statsbidraget för tillfällig förstärkning i skolväsendet, den så kallade 
skolmiljarden, fördelas utifrån samma fördelningsgrunder som i beslutet för 
2021, men med procentuell uppräkning då utbetalt belopp, 21,3 miljoner 
kronor, är högre än föregående år. Förskolnämnden erhåller 1 215 634 
kronor, grundskolenämnden 10 197 319 kronor, utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 9 544 338 kronor och Skultuna 307 191 kronor.

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om ett antal statsbidrag avsedda för specifika 
åtgärder, exempelvis statsbidrag för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. På gmnd av bidragens utformning är de 
redovisningsmässigt att betrakta som generella, ofta på gmnd av att det 
varken finns ett redovisningskrav eller återbetalningskrav om de inte 
används på anvisat sätt.

Om dessa bidrag ska fördelas till de nämnder som ansvarar för den 
specificerade verksamheten så måste fullmäktige fatta beslut om varje 
enskilt tillfälle bidraget ges om inte ett generellt beslut fattas i frågan. 
Bidragen är ofta tillfälliga och utbetalas vid olika tidpunkter under året och 
finns inte med i den ordinarie skatteinbetalningen via Skatteverket.

Det finns också statsbidrag som är riktade där Västerås stad får bidraget, 
men som avser mer än en nämnd och eventuellt privata utförare. 
Fördelningen av dessa bidrag måste också beslutas av fullmäktige.

Regering har också beslutat om ett extra statsbidrag för tillfällig förstärkning 
av statligt stöd, den så kallade skolmiljarden, 2022. Av det extra tillfälliga 
statsbidraget har Västerås stad tilldelats 21 264 482 kr, vilket förslås fördelas

Justera rules sianati Uldragsbestyrkande
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utifrån samma fördelning som 2021 men med 47 procents uppräkning 
eftersom bidraget är större 2022.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Statsbidrag som är att betrakta som riktade statsbidrag, men som på grund 
av utformningen är generella statsbidrag, fördelas till den nämnd som har 
ansvar för verksamheten som bidraget riktas till.

2. Statsbidrag som erhålls av Västerås stad, men där ansvaret för 
verksamheten är fördelat på mer än en nämnd, fördelas till respektive nämnd 
utifrån statsbidragets fördelningsgrund.

3. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas utifrån 
antalet inskrivna barn per 15 januari innevarande år till Skultuna 
kommundelsnämnd och förslcolenämnden (kommunal utförare och fristående 
utförare). Statsbidraget fördelas årligen enligt denna modell så länge 
tilldelning sker till Västerås stad.

4. Statsbidraget för tillfällig förstärkning i skolväsendet, den så kallade 
skolmiljarden, fördelas utifrån samma fördelningsgrunder som i beslutet för 
2021, men med procentuell uppräkning då utbetalt belopp, 21,3 miljoner 
kronor, är högre än föregående år. Förslcolnämnden erhåller 1 215 634 
kronor, grundskolenämnden 10 197 319 kronor, utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 9 544 338 kronor och Skultuna 307 191 kronor.

Yrkanden
Anna Lundberg (L), Vicki Skure Eriksson (C) och Markus Lindgren (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Alla nämnder

Justerandes stenai Utdraesbcs tyckande
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§ 132 Dnr KS 2022/00175-3.3.5

Beslut -Tomträttskontrakt kv. Najaden, dp 1842, Öster 
Mälarstrand

Beslut
Tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 
Penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand, godkänns.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har tilldelat Sveafastigheter Bostad markanvisning för 
fastigheten Najaden 2 på Öster Mälarstrand. Markanvisningen gäller till och 
med 2022-11-30. Najaden 2 som är belägen inom Dp 1842, Parkstaden, är 
den sista av stadens anvisade byggrätter som ännu inte har byggstartat. Inom 
kvarteret har stadens parkeringsbolag tidigare uppfört 
parkeringsanläggningen Dockan. Sveafastigheters markanvisning består av 
en byggnad i fyra våningar samt en byggnad i 16 våningar vilka kommer att 
sammanbyggas med parkeringsanläggningen. Den högre byggnadens sex 
översta plan kommer att innehålla ägarlägenheter i enlighet med villkor vid 
markanvisningstillfället medan resterande del av projektet kommer att 
utgöras av hyresrätter. Lantmäteriförrättning pågår för att kunna avstycka 
den 3D-volym som senare kommer att avstyckas till ägarlägenheter. Det 
föreslagna köpekontraktet omfattar 3D-volymen medan tomträttskontraktet 
omfattar den del av projektet som innehåller hyresrätter. Projektet innehåller 
totalt 98 lägenheter med planerad byggstart våren 2022.

Fastighetsnämnden beslutade 2022-01-25 att föreslå kommunfullmäktige att

1. godkänna tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter 
Bostad Penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand.

2. godkänna köpekontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 
Penthouse ÄL AB avseende del av Najaden 2, Öster Mälarstrand.

Då köpekontraktet i punkt 2 avser ett belopp under 20 miljoner kronor avser 
detta beslut endast punkt 1 av fastighetsnämndens beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 
penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand, godkänns.

Yrkanden
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Justera rtdes i Utdraasbestyrkande
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Kopia till
Fastighetsnämnden

Utdraesbestvrkande
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§133 Dnr KS 2021/01635-1.5.2

Beslut - Återrapport av uppdrag - Satsning på ett attraktivare city 

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

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 AMP i Uppsala för att öka tryggheten och 
attraktiviteten i Västerås city.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att:

Motionen från M med rubrik ”om satsning på city” bifalls och att

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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Jenny Boström (L) och Solveig Nilsson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Byggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden

Justerandes signatur. Utdragsbcstvrkande
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§134 Dnr KS 2021/00142-1.4.1

Beslut - Årsplan 2021 - Uppvakta Trafikverket för att fortsätta 
utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten, med 
Tortuna som priol

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Särskilt yttrande
Vicki Skure Eriksson (C), Monica Stolpe Nordin (C), Adam Pettersson (C) 
och Ulf Jansson (C) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Centerpartiet har under lång tid drivit frågan om cykelvägar på 
landsbygden. Tack vare Centerpartiet finns sedan flera år en cykelväg till 
Dingtuna och arbetet med en vägplan för gång- och cykelväg till Tidö-Lindö 
pågår just nu. Näst på tur är en mycket efterlängtad gång- och cykelväg till 
Tortuna. Arbetet börjar ge resultat. Nu finns investeringen med i regionala 
länstransportplanen och en ÅVS, åtgärdsvalsstudie, har startats upp i 
Trafikverkets regi. Det är första steget i processen mot ett gemensamt 
investeringsbeslut. Det är nu oerhört viktigt att kommunen fortsätter driva på 
frågan gentemot Trafikverket för att så snart som möjligt färdigställa gång- 
och cykelvägarna till både Tidö-Lindö och Tortuna.”

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 uppdraget från kommunfullmäktige 
att uppvakta Trafikverket för att fortsätta utbyggnaden av cykelvägar till 
orter utanför tätorten, med Tortuna som prio 1. Uppdraget är genomfört och 
återrapporterades till tekniska nämnden 2021-09-23.

Staden har genom teknik- och fastighetsförvaltningen sedan många år en god 
dialog och gemensam planering med Trafikverket och Region Västmanland 
kring satsningar i länstransportplanen. Arbetet med vägplan för gång- och 
cykelväg till Tidö Lindö pågår och under 2021 har även arbetet med en 
åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna startats upp i 
Trafikverkets regi.

Åtgärdsvalsstudien är det första steget i processen mot ett gemensamt 
investeringsbeslut. I åtgärdsvalsstudien utreds vilka alternativa lösningar 
som finns för det aktuella behovet, vilket är en obligatorisk del även för 
sådana projekt där lösningen kan tyckas självklar. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen kommer att medverka i det fortsatta arbetet med 
åtgärdsvalsstudien.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

JusterandesÄtenaKlf Utdragsbestvrkande
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Yrkanden
Anna Thunell (MP), Samuel Stengård (KD), Vicki Skure Eriksson (C) och 
Lars-Erik Nordin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Tekniska nämnden

Justerandes sienatur Uldraesbeslvrkande
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§135 Dnr KS 2018/00618-1.4.1

Beslut - Få fram underlag för en ökad satsning av cyklande i 
Västerås

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Särskilt yttrande
Anna Lundberg (L), Jesper Brandberg (L), Jacob Axelson (L), Bengt-Åke 
Nilsson (L), Jenny Boström (L), Roger Haddad (L) och Erik Ödmansson (L) 
inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Liberalerna tycker att det är positivt med satsningar på ett ökat cyklande i 
Västerås och vi vill öka investeringarna i cykelinfrastrukturen. Vi kan dock 
inte ställa oss bakom lösningar som handlar om att aktivt göra det svårare att 
transportera sig med bil eller om att ta bort befintliga parkeringsplatser.

Liberalerna kommer därför inte medverka till de åtgärder som föreslås för 
Brahegatan och Knutsgatan. De skulle innebära att ett stort antal 
parkeringsplatser tas bort i ett område där det redan idag är brist på 
parkeringar."

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har under en längre period arbetat med 
uppdraget som gavs till tekniska nämnden i samband med årsplan 2018. 
Ärendet återrapporterades till tekniska nämnden 2021-12-16.

Arbetet har genererat i ansökan om stadsmiljöavtal, som staden inlämnade 
till Trafikverket i januari 2022. Där söks stöd för ett flertal olika åtgärder, de 
flesta på stadens huvudcykelstråk. Det gäller huvudcykelstrålcen längs 
Björnövägen, Vallbyleden och Råbyleden.

Ett underlag för satsningar har också tagits fram. De åtgärder som föreslås på 
huvudcykelstråken, som är några av de mest använda i Västerås, är 
framförallt kopplade till passager och belysning liknande det som tidigare 
tagits fram för Kopparbergsvägen och Vasagatan.

På gång- och cykelvägen längs med Vallbyleden föreslås även att vägen 
breddas för att det ska var möjligt att separera gående och cyklister. 
Ytterligare åtgärder som föreslås är bland annat att åtgärda felande 
cykellänkar och belysningslänkar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Justerandes sicnalffT- Utdraesbestyrkande
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Yrkanden
Anna Thunell (MP), Samuel Stengård (KD), Anna Lundberg (L), Lars-Erik 
Nordin (V) och Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kopia till
Tekniska nämnden

Justerandes sienal Utdraesbeslvrkande
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§136 Dnr KS 2020/00718-4.3.1

Beslut - Svar på motion från (SD) om Fiskevårdsprojekt i Mälaren

Beslut
1. Motionens första att-sats bifalls.

2. Motionens andra att-sats bifalls.

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 
Fiskevårdsprojekt i Mälaren föreslagit att:

1. Västerås stad undersöker möjligheterna att genomföra ett liknande 
fiskevårdsproj ekt

2. Utifrån ett positivt undersökningsresultat genomföra ett liknande 
fiskevårdsproj ekt

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2020, § 230 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden och nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande.

Tekniska nämnden har januari 2022 inkommit med remissvar. Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande avstår från att svara då frågorna inte ligger 
inom deras verksamhetsområde.

Tekniska nämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

Det är positivt med ett fiskevårdsprojekt som kan stärka såväl fiskbestånden 
som fisket i Västeråsfjärden.

Ett projekt av detta slag kräver samordning och en budget, en organisation 
för arbetet behövs om projektet ska genomföras. Det finns även aspekter 
kring kemikalier och påverkan på vattenkvaliteten som behöver utredas.

Stadsledningslcontoret föreslår att motionen bifalls i sin helhet mot bakgrund 
av att åtgärder som kan stärka fiskebeståndet är positivt under förutsättning 
att undersökningsresultat bekräftar detta.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första att-sats bifalls.

2. Motionens andra att-sats bifalls.

Yrkanden
Emil Thessén (-), Solveig Nilsson (S), Anna Thunell (MP), Samuel Stengård 
(KD), Erik Johansson (SD) och Per-Inge Ahlbäck (S) yrkar bifall till 
motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandcs signal Utdragsbestyrkande
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Hawar Asaiesh (V) yrkar avslag till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag från Emil Thessén (-) med flera, 
dels avslag till motionen från Hawar Asaiesh (V). Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Tekniska nämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes^igiij Utdragsbestyrkande
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§137 Dnr KS 2021/00664-5.1.1

Beslut - Svar på motion från (M) och (KD) om Västerås framtida 
innovationssystem

Beslut
Motionen bifalls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) och (KD) om Västerås framtida innovationssystem 
föreslagit att tillsammans med aktörer ta fram en strategi för Västerås 
framtida innovationssystem.

Under perioden maj - oktober 2021 gjordes en översyn av innovationsstödet 
till start-, scaleups och innovativa SME i Sörmland och Västmanland. 
Initiativet kom från Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna 
kommun, Region Västmanland och Region Sörmland. Representanter från 
ovan organisationer utgjorde också en arbetsgrupp för uppdraget.

Ambitionen med översynen var att utarbeta ett förslag på hur 
innovationsstödet i ännu högre utsträckning än idag ska kunna möta de 
aktuella målgruppernas behov för att realisera sin fulla potential. Förslagen 
ska kunna leda till utvecklingen av Sveriges vassaste innovationsstödsystem.

Styrgruppen består av stadsdirektör Västerås, kommundirektör Eskilstuna, 
Regiondirektör i Region Västmanland respektive Sörmland och rektor 
Mälardalens Universitet.

Arbetsgruppen jobbar nu med en strategi/handlingsplan för hur arbetet ska 
drivas vidare. Aktörerna i systemet kommer att vara delaktiga i arbetet.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att detta arbete redan pågår.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Staffan Jansson (S), Samuel Stengård (KD), Erik 
Ödmansson (L) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes sienamr Utdrassbestyrkande
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§138 Dnr KS 2021/01145-2.4.9

Beslut - Svar på motion från (SD) om att låta kommunens 
anställda få lön tidigare

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Erik Johansson (SD), Jan Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Ann- 
Christine From Utterstedt (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Tobias 
Utterstedt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån for förslag från Erik 
Johansson (SD).

Ärendebeskrivning
Motionen är inlämnad av Erik Johansson (SD), Ann-Christine From 
Utterstedt (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD), Stefan Handing (SD), Janeth 
Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tomas Söhr (SD).

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att betala ut lönen den 25:e varje månad, med undantag för helger.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels avslag till motionen i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag från Jonas Cronert (S), dels bifall till 
motionen från Erik Johansson (SD). Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signal Utdraasbestyrkande
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§139 Dnr KS 2021/01149-5.3.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att integrationskrisen är vår 
tids ödesfråga

Beslut
1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalls.

3. Motionens fjärde att-sats avslås.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Enes Bilalovic (M), Elisabeth Unell (M), Claes 
Kugelberg (M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lindkvist (M), Caroline 
Högström (M), Marie Brandstedt (M), Tomas Salzmann (M), Jörgen 
Andersson (M), Håkan Ampellindh (M), Irene Hagström (M), Johan 
Henriksson (M), Terese Pransjö (M), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar 
(KD), Elisabeth Wäneskog (KD) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig 
mot beslutet avseende attsats 1 i motionen till förmån för förslag från Marcus 
Jacobson (M) med flera.

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson 
(SD), Jan Johansson (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD) och Tobias 
Utterstedt (SD) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 1 i motionen till 
förmån för förslag från Ann-Christine From Utterstedt (SD) med flera.

Shiar Mala Said (V), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Lars-Erik Nordin (V) reserverar sig mot beslutet avseende 
attsats 3 i motionen till förmån för förslag från Shiar Mala Said (V).

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om att integrationskrisen är vår tids ödesfråga föreslagit att

1. Självförsörjning för vaije nyanländ vuxen individ som princip ska vara 
prio ett i Västerås stads integrationsarbete.

2. Samhällsorienteringen i Västerås utökas med 20 timmar föräldrastöd för 
nyanlända föräldrar och med 10 timmar för den obligatoriska delen ”Att 
försörja sig och utvecklas i Sverige” i syfte att den nyanlända snabbare ska 
komma i arbete och självförsörjning.

3. Det införs ett avslutande kunskapsprov för samhällsorienteringen, som ska 
följas upp på individuell basis.

4. Kunskapsprovet och utökningen finansieras med den statliga 
flyktingersättningen.

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2021 § 313 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatui Utdraesbestvrkande
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Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden samt utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden vilka båda har inkommit med remissvar. De 
framför i huvudsak följande synpunkter under var och en av att-satsema:

1. Att självförsörjning för varje nyanländ vuxen individ som princip ska vara 
prio 1 i Västerås Stads integrationsarbete.

Före 1 december 2010 hade kommunerna det övergripande ansvaret för 
nyanländas etablering i samhället. Detta ändrades genom lagstiftning och 
efter den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den 
nyanländes etableringsinsatser. Individ- och familjenämndens målsättning 
och högsta prioritet är alltid att personer ska göra vad de kan för sin 
självförsörjning. Individ- och familj enämndens integrationsenhet har vid 
flertalet tillfällen framfört behovet och vikten av samverkan i individärenden 
till Arbetsförmedlingen. Detta för att påskynda att nyanlända vuxna individer 
påbörjar Samhällsorientering så snabbt som möjligt, att de genomför hela 
utbildningen och att det, i samverkan med Arbetsförmedlingen, görs en 
individuell uppföljning för att möjliggöra en snabb ingång på 
arbetsmarknaden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens målsättning är alltid att personer 
genom arbetsmarknadsinsatser och studier ska komma i självförsörjning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, främst genom 
arbetsmarknadsenheterna, har en tät dialog med Arbetsförmedlingen om 
vikten av samverkan. Detta för att påskynda att nyanlända vuxna individer 
hamnar i rätt arbetsmarknadsinsats eller utbildningsinsats, genomför hela 
insatsen/utbildningen och att det, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
andra aktörer görs en individuell planering och uppföljning för att 
möjliggöra en snabb ingång på arbetsmarknaden.

2. Att samhällsorienteringen i Västerås utökas med 20 timmar föräldrastöd 
för nyanlända föräldrar och med 10 timmar för den obligatoriska delen ”Att 
försörja sig och utvecklas i Sverige” i syfte att den nyanlända snabbare ska 
komma i arbete och självförsörjning.

Individ- och familj enämnden har inga invändningar mot förslaget att utöka 
samhällsorienteringen med 20 timmar föräldrastöd för nyanlända föräldrar 
och inte heller mot att utöka den obligatoriska delen med 10 timmar. Detta 
inryms dock inte i nuvarande verksamhetsresurser utan skulle kräva 
resursförstärkning i form av ytterligare personal.

3. Att det införs ett avslutande kunskapsprov för samhällsorienteringen, som 
ska följas upp på individuell basis.

Individ- och familj enämnden ställer sig positiva till ett avslutande 
kunskapsprov med individuell uppföljning av individens kunskaper, men 
ställer sig frågande till vad en uppföljning skulle leda till. För att följa upp 
resultatet av kunskapsprovet på individuell basis krävs en samverkan med 
Arbetsförmedlingen utifrån personens etableringsplan. Individ- och 
familj enämnden har inte, utifrån den rådande lagstiftningen, möjlighet att 
kräva obligatorisk närvaro från en nyanländ när det gäller att delta i
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samhällsorienteringen. Det är Arbetsförmedlingens uppdrag att i samverkan 
med Försäkringskassan kontrollera att deltagarna följer sin etableringsplan 
och närvarar och deltar i samhällsorienteringen.

Individ- och familj enämndens integrationsenhet har i samtal med 
Arbetsförmedlingen efterfrågat mer samverkan och samarbete med bland 
annat information om närvaro. Individ- och familjenämndens 
integrationsenhet anser att ett närmare samarbete mellan integrationsenheten 
och Arbetsförmedlingen skulle innebära vinster för verksamheterna, men 
framför allt för individen genom att individen snabbare skulle komma ut i 
arbete och självförsörjning.

Integrationsenheten har gjort en uppskattning av resursbehovet vid införande 
av kunskapsprov och en individuell uppföljning och uppskattar 
personalbehovet till ytterligare minst en heltidstjänst.

4. Att kunskapsprovet och utökningen finansieras med den statliga 
flyktingersättningen.

Individ- och familjenämnden har under åren kunnat uppvisa ett överskott av 
flyktingersättningen som tilldelats från Migrationsverket på grund av en stor 
grupp nyanlända. Under åren 2020 och 2021 har individ- och 
familjenämnden dock sett en minskning av antalet nyanlända och 2021 
uppgick de till 248 personer. Detta innebär att medlen från Migrationsverket 
har minskat. Det är mycket svårt att göra en bedömning över hur stor 
gruppen nyanlända kommer att vara de närmaste åren. Skulle gruppen 
nyanlända fortsätta att ligga på en låg nivå eller minska ytterligare de 
kommande åren kommer medlen inte att täcka en eventuell utökning av 
Samhällsorienteringen eller införandet av kunskapsprov och individuella 
uppföljningar.

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av att principen om självförsörjning 
redan är ett mål och högsta prioritet inom både individ- och familjenämnden 
och arbetsmarknadsenheten inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Stadsledningskontoret föreslår vidare att motionens andra och tredje att-sats 
bifalls mot bakgrund av att samhällsorienteringen är en viktig del av att 
förstå Sverige samt att ett kunskapsprov införs för att få en bild av 
individernas kunskaper. Dock ligger uppföljningsansvaret av att 
samhällsorienteringen genomförs på Arbetsförmedlingen, vilket behöver 
beaktas. Det måste också tydliggöras att om dessa att-satser bifalls och 
beslutet verkställs så erbjuder Västerås stad mer samhällsorientering och 
obligatorisk verksamhet för nyanlända än vad som är lagstadgat. Det i sin tur 
gör att aktiviteter som Arbetsförmedlingen sätter upp i etableringsplanen 
påverkas. Om Västerås stad säger att den nyanlände ska ha fler timmar än 
lagstadgat så kan det påverka omfattningen av till exempel stöd och 
matchning som ges av Arbetsförmedlingen. Kommunen tar då ett större 
ansvar än lagen kräver vilket påverkar statens ansvar. Detta behöver följas

Just
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upp noggrant när det gäller effekter för individen och samverkan mellan 
kommun och Arbetsförmedlingen.

Stadsledningskontoret föreslår slutligen att motionens gärde att-sats avslås 
mot bakgrund av att mottagandet just nu ligger på en för låg nivå för att 
täcka kostnaderna för en utökning som bifall till att-satserna två och tre 
skulle innebära. Om staden investerar i en utökad samhällsorientering samt 
ett avslutande kunskapsprov för nyanlända vore det viktigt att kunna 
implementera detta under flera på varandra följande år för att kunna 
utvärdera effekten av insatserna. I fall mottagandet ligger på dagens låga 
nivåer skulle det inte vara möjligt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalls.

3. Motionens gärde att-sats avslås.

Yrkanden
Ann-Louise Molin Östling (S), Madjid Ibrahim Ibrahim (S) och Markus 
Lindgren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marcus Jacobson (M), Enes Bilalovic (M), Samuel Stengård (KD), Ann- 
Christine From Utterstedt (SD) och Janeth Persson (SD) yrkar bifall till 
attsats 1 i motionen och enligt kommunstyrelsens förslag avseende attsats 2,
3 och 4.

Shiar Mala Said (V) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag avseende attsats 
1, 2 och 4 samt avslag till attsats 3.

Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
attsats 1 i motionen, dels att den inte föranleder någon ytterligare åtgärd i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag från Ann-Louise Molin Östling (S) 
med flera, dels bifall till attsatsen från Marcus Jacobson (M) med flera.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende attsats 1.

Vidare finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut avseende 
attsats 2 i motionen, bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag, och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
attsats 3 i motionen, dels bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag från 
Ann-Louise Molin Östling (S) med flera, dels avslag till attsatsen från Shiar 
Mala Said (V).

Utdraasbeslvrkande
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende attsats 3.

Avslutningsvis finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende attsats 4 i motionen, avslag i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Kopia till
Individ- och familjenämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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§140 Dnr KS 2021/01814-5.3.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att bryta utanförskapet i 
Västerås

Beslut
1. Motionens första att sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens andra att sats bifalls.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Enes Bilalovic (M)s Elisabeth Unell (M), Claes 
Kugelberg (M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lindkvist (M), Caroline 
Högström (M), Marie Brandstedt (M), Tomas Salzmann (M), Jörgen 
Andersson (M), Håkan Ampellindh (M), Irene Hagström (M), Johan 
Henriksson (M), Terese Pransjö (M), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar 
(KD), Elisabeth Wäneskog (KD) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig 
mot beslutet avseende attsats 1 i motionen till förmån för förslag från Marcus 
Jacobson (M) med flera.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobsson (M) och Enes Bilalovic (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om att bryta utanförskapet i Västerås föreslagit att prioritera 
nya företagsetableringar som leder till en ökad sysselsättning för de som har 
svårigheter att etablera sig på nuvarande sammansättning av 
arbetsmarknaden i Västerås samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta och ta fram konkreta förslag för att förbättra företagsranlcingen

Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 § 404 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningslcontoret föreslår att motionens första att sats inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd med anledning att detta arbete redan pågår och att 
motionens andra att sats bifalls.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första att sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens andra att sats bifalls.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marcus Jacobson (M), Enes Bilalovic (M) och Samuel Stengård (KD) yrkar 
bifall till motionen avseende attsats 1 och bifall till kommunstyrelsens 
förslag avseende attsats 2.

Justerandes sicnatj Utdraasbestvrkandc
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Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
attsats 1 i motionen, dels bifall till kommunstyrelsens förslag från Staffan 
Jansson (S), dels bifall till motionen från Marcus Jacobson (M) med flera.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende attsats 1.

Vidare finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut avseende 
attsats 2 i motionen, kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detta.

64 (85)

Utdraesbcs tvekande
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§141 Dnr KS 2021/01817-6.5.3

Beslut - Svar på motion från (M) om kvalificeringskrav på att 
vissa kursbetyg ska vara godkända för kommunalt sommarjobb

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Enes Bilalovic (M), Elisabeth Unell (M), Claes 
Kugelberg (M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lindkvist (M), Caroline 
Högström (M), Marie Brandstedt (M), Tomas Salzmann (M), Jörgen 
Andersson (M), Håkan Ampellindh (M), Irene Hagström (M), Johan 
Henriksson (M) och Terese Pransjö (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslag från Caroline Högström (M).

Ärendebeskrivning
En motion inlämnad av Johan Henriksson (M) och Caroline Högström (M) 
om kvalificeringskrav på att vissa kursbetyg ska vara godkända för 
kommunalt sommarjobb. Motionsställarna beskriver att i Västerås stad kan 
den som studerar på gymnasiet söka kommunalt sommarjobb. Staden bör i 
det sammanhanget kräva godkända betyg i matematik, engelska och 
svenska/svenska som andraspråk alternativt genomgången lovskola som 
kvalificeringskrav för ett sommarjobb.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

- Godkända betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som 
andraspråk alternativt genomgången lovslcola fastställs som 
kvalificeringskrav för ett kommunalt sommarjobb för ungdomar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Roger Haddad (L), Madjid Ibrahim Ibrahim (S), Markus Lindgren (MP), 
Anna Maria Romlid (V), Jakop Yildiz (S), Monica Stolpe Nordin (C) och 
Anna Lundberg (L) yrkar avslag till motionen i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Caroline Högström (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels avslag till motionen i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag från Roger Haddad (L) med flera, 
dels bifall till motionen från Caroline Högström (M). Ordföranden föreslår

Justerandes sienatur------- Utdraesbestvrkande
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en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justera
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§142 Dnr KS 2021/02143-6.0.1

Beslut - Svar på motion från (V) om kompetenslyft gällande 
rasism i skolan

Beslut
1. Motionens första attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens andra attsats avslås.

3. Motionens tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Shiar Mala Said (V), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Lars-Erik Nordin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
förslag från Hawar Asaiesh (V).

Ärendebeskrivning
Motionen är inlämnad av Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), 
Vicktoria Bagi (V), Shiar Mala Said (V) och Harri Åman (V).

Motionen rör kompetenslyft för medarbetare gällande rasism i skolan. 
Motionsställarna beskriver att trakasserier och diskriminering är ett stort 
samhällsproblem och vissa grupper är mer utsatta än andra. Att uppleva 
rasism i unga år sätter djupa spår. Motionsställarna vill därför att skolorna 
ska ges utrymme att jobba mer systematiskt med trygghetsarbetet genom att 
mer tid och resurser avsätts för likabehandling och att höja kompetensen hos 
skolpersonalen vad gäller rasism generellt och hur man förebygger den 
specifikt.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Att grundskolenämnden och nämnden för utbildning och arbetsmarknad får 
i uppdrag att höja kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism 
generellt och hur man förebygger den specifikt.

- Att utreda möjligheten att införa ett resurscentrum för kränkningar och 
diskriminering kopplat till rasism.

- Att samtlig personal inom Västerås stads skolor får stöd och handledning 
kring hur man i sitt dagliga arbete kan jobba kring kränkningar och 
diskriminering kopplat till rasism.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens andra attsats avslås.

3. Motionens tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Justcrandes sicnatur — Utdraasbestvrkande
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Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hawar Asaiesh (V) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag från Anna Lundberg (L), dels bifall till motionen 
från Hawar Asaiesh (V) med flera. Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utdraesbestyrkande
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§143 Dnr KS 2021/01638-8.2.4

Beslut - Svar på motion från (KD) om att tillskapa ett 
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och 
missbruksproblematik

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD), Elisabeth Wäneskog (KD) och 
Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag 
från Samuel Stengård (KD).

Shiar Mala Said (V), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Lars-Erik Nordin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
förslag från Vicktoria Bagi (V).

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Omar (KD och Samuel Stengård (KD har i 
en motion med rubriken Motion från (KD) om att tillskapa ett 
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och 
missbruksproblematik föreslagit att det skyndsamt tillskapas ett boende för 
målgruppen personer med psykisk ohälsa kombinerat med 
missbruksproblematik.

Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2022, § 403 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till individ- och familjenäninden och nämnden för 
personer med funktionsnedsättning för yttrande senast den 31 januari 2022.

Individ- och familj enämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning har inkommit med remissvar.

Individ- och familjenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

Det är inte i enlighet med Individ- och familjenämndens strategi för boenden 
att starta fler boenden. Nämnden ser inte behov av fler platser för 
målgruppen än de 24 som finns idag.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning anser att motionen som 
sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är det individ- och 
familj enämnden som enligt gällande reglemente ansvarar för den aktuella 
målgruppen. Nämnden anser därför att det inte finns något skäl till att 
tillskapa ett för nämnderna gemensamt kombinationsboende.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 
motionens förslag inte ligger i linje med ”Strategi för boende 2020-2023

Jusierandes sienahir Utdrassbestyrkande
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som beslutades av individ- och familjenämnden i mars 2020. Det finns redan 
boende för personer med samsjuklighet som bedöms som tillräckliga utifrån 
de behov som finns i nutid och vilka behov nämnden ser i framtiden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L) och Magnus Johansson 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Samuel Stengård (KD) och Vicktoria Bagi (V) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels avslag till motionen i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag från Ann-Louise Molin Östling (S) 
med flera, dels bifall till motionen från Samuel Stengård (KD) med flera. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Individ- och familj enämnden

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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§144 Dnr KS 2021/00665-6.5.3

Beslut - Svar på motion från (M) om anonyma prov i 
gymnasieskolorna

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Ärendebeskrivning
Johan Henriksson och Caroline Högström, Moderaterna, har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om anonyma prov i gymnasieskolorna föreslagit 
att:

- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att använda ett anonymt rättningssystem för 
provskrivningar i stadens gymnasieskolor.

- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att använda ett datorprogram för anonyma provskrivningar 
i stadens gymnasieskolor.

- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa en 
testperiod för anonyma provskrivningar i utvalda gymnasieklasser.

Kommunfullmäktige har den 15 april 2021 § 201 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
har inkommit med ett yttrande. Nämnden framför sammanfattningsvis att det 
redan idag finns digitalt stöd tillgängligt för att hantera anonyma prov inom 
gymnasieverksamheten på det sätt som motionärerna avser.

Stadsledningskontoret föreslår därför att motionen inte föranleder någon 
ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan finns tekniskt stöd för att 
hantera anonyma prov.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Markus Lindgren (MP) och Madjid Ibrahim Ibrahim (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes sienttuir Utdrassbostvi'kande
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Kopia till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sig! Utdragsbestvrkande
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§145 Dnr KS 2020/01727-3.12.4

Beslut - Svar på motion från (M) om ny parkeringsnorm och 
revidering av riktlinjer för parkering

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Eleonore Lundkvist (M) har 2020-11-05 lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Motion om ny 
parkeringsnorm och revidering av riktlinje för parkeringar”.

Motionärerna lyfter bland annat att Västerås stad har antagit en 
parkeringsnorm under föregående mandatperiod och att höjd parkeringsnorm 
finns med i majoritetens 140-punktsprogram men hittills har ingen 
förändring skett. Det innebär att all byggnation som startar även 
fortsättningsvis kommer innefatta för få parkeringsplatser. Hela riktlinjen för 
parkeringar behöver ses över men i ett första steg behöver delen som handlar 
om parkeringsnorm skyndsamt ändras. Riktlinjen måste tydligt visa att alla 
transportmedel har sin plats i staden, vare sig det gäller gångtrafikanter, 
kollektivtrafik, cyklar eller bilister. För många är bilen en möjlighet till frihet 
och oberoende och den enda förutsättningen för en fungerande vardag. 
Västerås måste ta höjd för att det finns stor efterfrågan att flytta hit. När 
befolkningen ökar så kommer behovet av parkeringar att öka. Ett livskraftigt 
city är viktigt för att Västerås ska utvecklas. Parkeringsriktlinjema ska 
fortsatt stödja en stark cityhandel genom att bidra till en attraktiv stad som är 
lätt att ta sig till.

Motionärerna lyfter vidare att i Västerås stads parkeringsriktlinjer saknas ett 
avsnitt om elbilar. Staden bör se till att offentliga laddstationer kommer till 
stånd för att inte försvåra introduktionen av elfordon. Strategin bör vara att 
ordna laddningsmöjligheter i parkeringshusen, då dessa är mycket enklare att 
iordningsställa än på allmän platsmark. Västerås behöver fler cykelvägar och 
cykelparkeringar, såväl i centrum som vid de länkar som binder samman 
stadsdelarna. Bra cykelparkeringar på rätt plats är viktigt för att underlätta 
för cyklister och för att upprätthålla en god framkomlighet. I 
parkeringsriktlinjema talas om så kallade ”mobility management-åtgärder”. 
Det är bra om byggherrar eller verksamheter genomför sådana åtgärder, men 
kommunen ska inte tvinga aktörer att vidta åtgärderna.

Mobility managment-åtgärder och bilpooler under fem års tid ska inte ge 
fastighetsägare och byggherrar möjlighet att minska parkeringstalen, då det 
riskerar att skapa problem från år sex och framåt.

Moderaterna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige 
beslutar:

Justerandes sigi Utdragsbestvrkandc
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- Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där exempelvis 
reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobility managment- 
åtgärder” utgår.

- Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att bilismen ökar 
i takt med att Västerås växer och att detta måste avspeglas i 
stadsplaneringen.

- Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar som 
försvårar för city utgår.

Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, 
miljö- och konsumentnämnden samt Västerås Parkerings AB.

Tekniska nämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden har inkommit 
med yttrande till kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden 
meddelade har meddelat att nämnden avstår från att yttra sig och Västerås 
Parkerings AB har inte svarat på remissen.

Utifrån ett nämndinitiativ angående höjning av parkeringsnormen, daterat 
2021-09-08, som lämnats in av Jonas Cronert (S), Jesper Brandberg (L), 
Monica Stolpe-Nordin (C) och Anna Thunell (MP) beslutade 
kommunfullmäktige 2021-11-11 (§ 447) att:

1. Parkeringsnormen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig 
lägenhet exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per 
genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten, 
Kopparlunden och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden 
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med 
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till 
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunfullmäktige senast 31 mars 2022.

Sammanfattningsvis konstaterar stadsledningskontoret att berörda 
förvaltningar redan arbetar med frågorna, dels utifrån kommunfullmäktiges 
uppdrag, dels genom redan pågående arbete hos tekniska nämnden med 
utvärdering av program för parkering i Västerås 2015-2026 och riktlinjer för 
parkering i Västerås. Mot bakgrund av att detta arbete kommer att 
avrapporteras under första halvan av 2022 bedömer stadsledningskontoret att 
inga nya uppdrag bör ges förrän pågående uppdrag är återrapporterade. I och 
med det föreslås motionen avslås i sin helhet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.
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§ 146 Dnr KS 2021/01531-2.7.3

Beslut - Svar på motion från (M) om företagares utsatthet för 
brott

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Undersök 
företagare i Västerås utsattheten för brott föreslagit:

Att Västerås stad kartlägger utsattheten för brott samt otrygghet bland 
företagare i kommunen.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2021 § 347 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 mars 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Justcrandes sien; Utdracsbestvrkande
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§147 Dnr KS 2021/01640-3.3.2

Beslut - Svar på motion från (KD) om att sälja 
Fredriksbergsbadet till bostadsbolaget Mimer

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD) och Ibrahim Onar (KD) har i en motion med rubriken 
Motion från (KD) om att sälja Fredriksbergsbadet till bostadsbolaget Mimer 
föreslagit att skyndsamt avyttra Fredriksbergsbadet till det kommunägda 
bostadsbolaget Mimer.

Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och fastighetsnämnden.

Fastighetsnämnden och Bostads AB Mimer har inkommit med i huvudsak 
följande synpunkter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag av fastighetsnämnden 
den 25 augusti 2020 samt nämnden för idrott och friluftsliv den 6 juni 2020 
att återbygga och renovera Fredriksbergsbadet. Fastighetsnämnden har inga 
synpunkter gällande frågan om badanläggningen ska ägas av Västerås stad 
eller Mimer.

Mimer delar inte uppfattningen att Fredriksdalsbadet endast riktar sig till 
Mimers hyresgäster utan påpekar att badet är öppet för alla västeråsare att 
nyttja.

Mimers ägardirektiv säger att Mimer ska koncentrera sig på 
bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen är stadsdelscentrum, till 
exempel Skiljebo och Viksäng. Mimers ledning anser att det inte ligger i 
företagets intresse att köpa och driva allmänna bad och att det inte är 
förenligt med ägardirektiven.

Mot bakgrund av framförallt Mimers ägardirektiv föreslås därför att 
motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Justcrandes sicnalur Utdracsbestyrkande
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§ 148 Dnr KS 2021/01147-4.4.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten 

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten föreslagit:

1. Att ta fram en långsiktig plan för Mälarens vatten för att begränsa 
kommande utsläpp och spridning av PFAS.

2. Att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska 
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.

3. Att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida 
(reserv)vattentäkter.

Kommunfullmäktige har 17 juni 2021, § 311, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, miljö- och 
konsumentnämnden, byggnadsnämnden samt Mälarenergi.

Svar har inkommit från samtliga remissinstanser. De inkomna svaren anger i 
huvudsak att det är mycket viktiga och relevanta frågor. Det framgår av 
svaren att de frågor som väcks i motionens första och tredje att-sats befinner 
sig i en utredningsfas inom ramen för handlingsplanen för yt- och 
grundvatten. Motionens andra att-sats ligger som en aktiv åtgärd inom ramen 
för arbetet med ovan nämnda handlingsplan.

Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att motionens att-satser inte 
föranleder någon ytterligare åtgärd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Utdrassbestvrkande

77 (85)
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§149 Dnr KS 2018/02569-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (M) om bättre kontroll över Västerås 
stads upphandlingar

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken 
Motion från (M) om bättre kontroll över Västerås stads upphandlingar 
föreslagit att det ska införas, för såväl kommunala nämnder som bolag, att ett 
överskridande av ursprunglig upphandlingssumma med mer än 10 % vid 
ramavtal eller enskilda projekt som överstiger 50 miljoner kronor 
automatiskt ska skickas tillbaka till aktuell nämnd eller bolagsstyrelse för 
nytt beslut.

Kommunfullmäktige har den 29 november 2018 § 328 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 november 2021 § 465 har en reviderad version av motionen lämnats 
in och remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det 
som föreslås gällande styrningen inom koncernen redan planeras att införas 
genom en investeringspolicy som förbereds för beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Justcrandes sii Utdrassbestvrkande
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§150 Dnr KS 2022/00295-2.4.2

Beslut - Svar på interpellation från (M) till äldrenämndens 
ordförande angående rekrytering inom äldreomsorgen

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
mars 2022 en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande om 
rekrytering inom äldreomsorgen.

Justcrandes signatur Utdragsbestvrkande
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§151 Dnr KS 2022/00332-2.4.13

Beslut - Svar på interpellation från (M) till fastighetsnämndens 
ordförande om praktikplatser genom upphandlingar

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 mars 2022 en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande om 
praktikplatser genom upphandlingar.

Justerandes^ia Utdraasbcstyrkande
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§152 Dnr KS 2022/00384-3.4.3

Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 
Ukrainas väg

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) 
anmäler en motion om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria Ukrainas 
väg.

Justerandes atEnahif Utdraesbestyrkande
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§153 Dnr KS 2022/00531-6.0.2

Motion från (M) om fler poliser från Västerås

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Håkan Ampellindh (M) anmäler en motion om 
fler poliser från Västerås.

Justerandes ' 'ur Utdrausbcstvrkande
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§ 154 Dnr KS 2022/00532-2.6.0

Motion från (M) angående Västerås stads inköp

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Marcus Jacobson (M) och Eleonore Lundkvist (M) 
anmäler en motion angående Västerås stads inköp.

Justerandcs signatur Utdraasbeslvrkandc
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§ 155 Dnr KS 2022/00534-9.1.8

Motion från (V) om att samordna kommunens antirasistiska 
arbete

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Arendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Shiar Mala Said (V) anmäler en motion om att samordna 
kommunens antirasistiska arbete.

84 (85)

Justeran{les,sL Utdrassbestyrkande
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§ 156 Dnr KS 2022/00533-2.4.1

Motion från (V) om demokrati även på arbetsplatsen

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen for beredning. 

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Shiar Mala Said (Y) anmäler en motion om demokrati även på 
arbetsplatsen.

Utdraesbestyrkande

85 (85)


