SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-09

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr KS 2022/00069-1.4.2

Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2022
Beslut
Kommunstyrelsen för egen del:
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till
styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till handlingarna.
2. Följande uppdrag avslutas:
2013/00854 - Att följa upp planerings- och utvecklingskostnaderna för
projektet 3B, två gånger om året - november och maj (Mälarporten)
2017/02326 - Göra en översyn av resursfördelningsmodeller för
skolverksamheten med fokus på grundskolan
2018/00856 - Förslag till finansiering och genomförande av en
samlastningscentral
2018/01413 - Ta fram en strategi för den fysiska utvecklingen av Västerås
City
2018/01506 - Rapportera och följa upp idéburna aktörers initiativ och
medverkan av kommunala välfärdstjänster
2019/01041 - Införa visselblåsarfunktion samt genomföra
informationsinsatser gentemot medarbetarna och allmänheten
2019/02400 - Följa arbetet med individ- och familjeförvaltningens
handlingsplan
2020/00618 - Upphandling av telefonitjänster
2022/00174 - Genomföra en uppvaktning och ta kontakt med Trafikverket
och utredaren för att synliggöra Västerås flygplats betydelse som
beredskapsflygplats
Förslag till kommunfullmäktige:
3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
till styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till
handlingarna.
4. 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
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Utdragsbestyrkande
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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
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) förslag avseende att inte avsluta uppdrag
2019/01041 och 2022/00174.
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.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Kommunstyrelsen för egen del:
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1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till
styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till handlingarna.
2. Följande uppdrag avslutas:
2013/00854 - Att följa upp planerings- och utvecklingskostnaderna för
projektet 3B, två gånger om året - november och maj (Mälarporten)
2017/02326 - Göra en översyn av resursfördelningsmodeller för
skolverksamheten med fokus på grundskolan
2018/00856 - Förslag till finansiering och genomförande av en
samlastningscentral
2018/01413 - Ta fram en strategi för den fysiska utvecklingen av Västerås
City
2018/01506 - Rapportera och följa upp idéburna aktörers initiativ och
medverkan av kommunala välfärdstjänster
2019/01041 - Införa visselblåsarfunktion samt genomföra
informationsinsatser gentemot medarbetarna och allmänheten
2019/02400 - Följa arbetet med individ- och familjeförvaltningens
handlingsplan
2020/00618 - Upphandling av telefonitjänster
2022/00174 - Genomföra en uppvaktning och ta kontakt med Trafikverket
och utredaren för att synliggöra Västerås flygplats betydelse som
beredskapsflygplats
Förslag till kommunfullmäktige:
3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
till styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till
handlingarna.
4. 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
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2019/00059 - Göra en översyn av investerings- och exploateringsprocessen
inom Västerås stad
2019/00987 - Anordna utbildning till politiker och tjänstemän i företagandets
villkor
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
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att följande uppdrag inte avslutas:
2019/01041 - Införa visselblåsarfunktion samt genomföra
informationsinsatser gentemot medarbetare och invånare.
2022/00174 - Genomföra en uppvaktning och ta kontakt med Trafikverket
och utredaren för att synliggöra Västerås flygplats betydelse som
beredskapsflygplats.
2019/00987 - Anordna utbildning för politiker och tjänstemän i
företagandets villkor.
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) förslag om att inte
avsluta uppdrag 2019/00987 och avslag till förslaget att inte avsluta uppdrag
2019/01041 och 2022/00174.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande från Elisabeth Unell
(M) där Staffan Jansson (S) yrkat bifall avseende uppdrag 2019/00987 och
avslag avseende uppdrag 2019/01041 och 2022/00174.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där kommunstyrelsen först får
ta ställning till uppdrag 2019/00987 och därefter ta ställning till uppdrag
2019/01041 och 2022/00174 och slutligen till stadsledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs.
Ordföranden ställer bifall mot avslag avseende Elisabeth Unells (M)
ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte avsluta
uppdrag 2019/00987 och att avsluta uppdrag 2019/01041 och 2022/00174.
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Avslutningsvis finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut
avseende stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med detta.
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Datum

Diarienr

2022-02-16
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Kommunstyrelsen
Lina Dahlström
Epost: lina2.dahlstrom@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Klicka här för att ange text.

Tjänsteutlåtande - Redovisning av ej avslutade uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen för egen del:
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till
styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till handlingarna.
2. Följande uppdrag avslutas:
2013/00854 - Att följa upp planerings- och utvecklingskostnaderna för
projektet 3B, två gånger om året - november och maj (Mälarporten)
2017/02326 - Göra en översyn av resursfördelningsmodeller för
skolverksamheten med fokus på grundskolan
2018/00856 - Förslag till finansiering och genomförande av en
samlastningscentral
2018/01413 - Ta fram en strategi för den fysiska utvecklingen av Västerås
City
2018/01506 - Rapportera och följa upp idéburna aktörers initiativ och
medverkan av kommunala välfärdstjänster
2019/01041 - Införa visselblåsarfunktion samt genomföra
informationsinsatser gentemot medarbetarna och allmänheten
2019/02400 - Följa arbetet med individ- och familjeförvaltningens
handlingsplan
2020/00618 - Upphandling av telefonitjänster
2022/00174 - Genomföra en uppvaktning och ta kontakt med Trafikverket
och utredaren för att synliggöra Västerås flygplats betydelse som
beredskapsflygplats
Förslag till kommunfullmäktige:
3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
till styrelser och nämnder daterad den 16 februari 2022 läggs till
handlingarna.
4. Följande uppdrag avslutas:
2014/00278 - Ta fram budget och plan för genomförande av
samlastningscentral och gemensam distribution av varor
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Diarienr
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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
2019/00987 - Anordna utbildning till politiker och tjänstemän i företagandets
villkor
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
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.
Ekonomisk bedömning
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll.
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Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll.
Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendeförteckning
Ärendets
startdatum
2022-01-03

2022-01-03

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering

2022/00009

Uppdrag - Tydliggör och
medvetandegör för alla som arbetar
med myndighetsutövning att
myndighetsutövningen också har ett
näringslivsfrämjande perspektiv

KF 2021-12-02 § 487
Att tydliggöra och
medvetandegöra för
alla som arbetar med
myndighetsutövning i
Västerås att
myndighetsutövning
också har ett
näringslivsfrämjande
perspektiv.
KF 2021-12-02 § 487
Att ta fram ett
underlag där företag
som vill etablera eller
utöka sin verksamhet
ska kunna få ett
besked om kostnad
för tillstånd vid första
träffen samt den
maximala tiden innan
besked ges om
tillstånd.

Kommunstyrelsen

2022-01-31

2022/00008

Uppdrag - Ta fram underlag för att
företag som vill etablera sig eller
utöka verksamheten ska kunna få
besked om kostnad samt tidsåtgång
för tillstånd

Ärendet påbörjat och aktiviteter är under
planering. Återrapportering till kommunstyrelsen
under hösten 2022.

Kommunstyrelsen

2022-01-31
Ärendet påbörjat inväntar rekrytering av ny tjänst
till stadsledningskontoret som avser förstärka det
som efterfrågas i uppdraget.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum
2021-12-22

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

2021/02510

Uppdrag - Bygg upp en
utbildningsavdelning för äldrevård i
länet

KF 2021-12-02 § 492 Äldrenämnden
Västerås kommun i
samarbet med Region
Västmanland tar
initiativ till en
länsgemensam
utbildningsavdelning
inom äldrevård med
syfte att höja den
medicinska
kompetensen

2021-12-22

2021/02509

Uppdrag - Inför en mötesplats för
äldre personer med
funktionsnedsättning

2021-12-22

2021/02508

Uppdrag - Utred fler platser att sätta
upp vattenposter på

KF 2021-12-02 § 491
Äldrenämden och
nämnden för personer
med
funktionsnedsättning
får i uppdrag att att
säkerställa tillgången
till en mötesplats för
äldre personer med
funktionsnedsättning.
KF 2021-12-02 § 489
Berörda nämnder ska
tillsammans med

Motpart

Statusuppdatering
2022-02-02
Även regionen har gett bifall till motionen i
december.
Förvaltningen fortsätter samarbeta med
kompetensutvecklingsfrågorna, men så länge det
inte finns några ekonomiska medel avsatta för
detta (har ej fått någon uppgift om att det finns
det) så kan vi inte göra något mer än att fortsätta
med de aktiviteter vi påbörjat tillsammans med
Mälardalens universitet (MDU) och regionen.

Äldrenämnden,
2022-01-31
nämnden för
personer med med Det finns en planering inom egenregin för äldre
funktionsnedsättnin personer med funktionsnedsättning. Det är dock
just nu inte möjligt att öppna en mötesplats under
g
pågående pandemi, men det finns en planering
för det, både med ansvarig chef, lokal och
personal.

Mälarenergi,
tekniska nämnden

2022-01-31
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-12-22

Dnr

2021/02507

Ärendemening

Uppdrag - Avveckling av Västerås
marknad och näringsliv AB

Uppdraget

Motpart

Mälarenergi utreda fler
platser att sätta upp
vattenposter på,
exempelvis i närheten
av stora lekplatser
men också i våra
stadsdelscentrum och
i serviceorterna
KF 2021-12-02 § 477 Kommunstyrelsen
VMNAB:s verksamhet
ska avvecklas i
bolagsform och en
avvecklingsplan ska
tas fram. Viktiga
verksamheter flyttas
till kommunstyrelsen
och
grundskolenämnden.
Övrig verksamhet ska
säljas och VMNAB får
sedan läggas vilande.

Statusuppdatering
Förberedande arbete pågår.

2022-01-28
Avveckling och överflytt av Västerås marknad
och näringsliv AB går enligt plan.
Verksamheten i Västerås marknad och näringsliv
AB har flyttats till stadsledningskontoret och
grundskolenämnden per den 1 januari 2022.
Övrig verksamhet, avtal och inventarier som inte
överflyttats till staden har överlåtits och sålts till
Plaza Västerås AB per den 1 januari 2022.
Bolaget är tömt på verksamhet och således
kommer bolaget att läggas vilande under våren
2022.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2021-12-22

2021/02505

Uppdrag - Framtagande av riktlinje för KF 2021-10-28 § 490
mikroplaster
Att ta fram en riktlinje

Kommunstyrelsen

2022-01-31
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-12-14

2021-11-29

Dnr

2021/02447

2021/02314

Ärendemening

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

Uppdrag - I samråd med andra
intressenter arbeta med att identifiera
objekt för ökad trafiksäkerhet för
gång- och cykeltrafikanter i Skultuna,
med särskilt beaktande om barn- och
tillgänglighetsperspektiven

Uppdraget

Motpart

för att begränsa
användandet av
konstgräs på allmänna
platser, till exempel
rondeller och lekytor.
KF 2021-11-11 § 451 - Kommunstyrelsen
Ta hänsyn till de
bifallna förslagen i
Motion om att stoppa
gängen i arbetet med
handlingsplan för
trygghetsskapande
och
brottsförebyggande
arbete
KF 2021-11-11 § 453 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
ges i uppdrag att i
samråd med andra
intressenter, då
ansvarsområdena är
fastställda, i det fall att
tekniska nämnden är
ansvarig, arbeta med
att identifiera objekt
för ökad trafiksäkerhet
för gång- och
cykeltrafikant

Statusuppdatering
Förberedande arbete pågår.

2022-01-21
De bifallna förslagen är hanterade i
handlingsplan för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet som antogs av
kommunstyrelsen i december 2021.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2022-01-27
Uppdraget är planerat att inledas under kvartal 1
2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-11-29

2021-11-29

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

2021/02313

Uppdrag - Se över respektives
ansvarsområden gällande
trafiksäkerhet och trafikplanering på
det kommunala vägnätet i Skultuna

KF 2021-11-11 § 453 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
ges i uppdrag att
tillsammans med
Skultuna
kommundelsnämnd se
över respektives
ansvarsområden
gällande trafiksäkerhet
och trafikplanering på
det kommunala
vägnätet i Skultuna.
KF 2021-11-11 § 452 Kommunstyrelsen
Motionen bifalls.

2022-01-27

KF 2021-11-11 § 447 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden får
i uppdrag att i samråd
med
byggnadsnämnden
genomlysa stadens
mobilitetsåtgärder
(den så kallade MMrabatten) med syfte att
konkretisera, revidera
och förenkla dessa för

2022-01-27

2021/02310

2021/02309

Uppdrag - Ta fram ett förslag på en
Code of Conduct för det politiska
arbetet i Västerås
Uppdrag - 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

Motpart

Statusuppdatering

Uppdraget är planerat att inledas under kvartal 1
2022.

2022-01-16
Uppdraget skrivs fram och processas våren
2022.

Handläggning av uppdraget pågår. Uppdraget
planeras att presenteras för tekniska nämnden
och byggnadsnämnden i april 2022, för att sedan
återrapporteras till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-11-29

2021-11-22

Dnr

2021/02308

2021/02229

Ärendemening

Uppdrag - Ta fram en handlingsplan
för att planera och konkretisera
arbetet med jämställdhet, samt följa
upp handlingsplanen genom ett årligt
jämställdhetsbokslut

Uppdrag - Årsplan 2022 - Genomför
Västerås klimatlöfte

Uppdraget

Motpart

att skapa möjlighet till
ett lättförståeligt
KF 2021-11-11 § 446 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att
planera och
konkretisera arbetet
med jämställdhet.
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att följa upp
handlingsplanen för
jämställdhet genom ett
årligt
jämställdhetsbokslut
KF 2021-10-28 § 419 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att
genomföra ”Västerås
klimatlöfte”, där
kommunen ska
samordna och
inspirera till
gemensamma
insatser från ett
nätverk av företrädare
för näringsliv och
civilsamhälle.

Statusuppdatering

2022-01-17
Handlingsplanen tas fram efter att en
utbildningsinsats av konsult är gjord under våren
2022 för 8 olika målgrupper (personer i
ledningsfunktioner). Utbildningsinsatsen ligger till
grund för kommande handlingsplan. Ärendet
kommer till kommunstyrelsen tidigast hösten
2022.

2022-02-16
Arbete pågår.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum
2021-11-22

2021-11-22

2021-11-22

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

2021/02227

Uppdrag - Årsplan 2022 - Samordna
utlokalisering av fler tjänster till
stadsdelar och serviceorter

KF 2021-10-28 § 419 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att samordna
utlokalisering av fler
tjänster till stadsdelar
och serviceorter, den
totala utlokaliseringen
ska under mandatperioden uppgå till
130 tjänster.
Dessutom får samtliga
nämnder i uppdrag att
åt
KF 2021-10-28 § 419 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att senast
den 1 juni 2022 införa
en sam-ordnad
varudistribution. Detta
uppdrag ersätter
tidigare lagt uppdrag
enligt Årsplan 2021.

2022-01-21

KF 2021-10-28 § 419 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att genom en

2022-01-16

2021/02222

2021/02211

Uppdrag - Årsplan 2022 - Inför en
samordnad varudistribution

Uppdrag - Årsplan 2022 - Utjämna
ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt
respektive manligt dominerade yrken

Motpart

Statusuppdatering

Drygt 100 tjänster är utlokaliserade till
stadsdelarna till idag. Vårt förslag är att detta
uppdrag blir en del av Stadshusprojektet för att
hålla ihop helheten för en lokaloptimering samt
att ha "rätt" tjänster/verksamheter i de lokaler
som lämpas bäst för Västeråsaren behov.

2022-01-31
Avsikten är att realisera uppdraget under 2022
delvis inom ramen för den livsmedelsupphandling
som påbörjats, ytterligare möjliga insatser utreds.
Mer kunskap och samverkan med forskning och
näringsliv görs inom ramen för två
förstudieprojekt där RISE är huvudman och där
extern finansiering beviljats. Uppdraget hör
samman med 2021/00018, 2014/00278,
2018/00856 samt 2019/01499.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening
med jämförbar utbildnings- och
svårighetsgrad

2021-10-19

2021-10-19

2021-10-19

2021/01883

2021/01882

2021/01878

Uppdraget

Motpart

särskild lönepott
fortsätta utjämna
ojämlika lönevillkor
mellan kvinnligt
dominerade yrken
respektive manligt
dominerade yrken
med jämförbar
utbildningsgrad och
svårighetsgrad.
Uppdrag - Ta fram nämnds- och
KF 2021-10-07 § 392 - Kommunstyrelsen
bolagsövergripande åtgärder mot
kommunstyrelsen får i
välfärdsbrott
uppdrag att ta fram
nämnds- och
bolagsövergripande
åtgärder mot
välfärdsbrott.
Uppdrag - Samordna genomförandet KF 2021-10-07 § 392 - Kommunstyrelsen
av information om välfärdsbrott till alla Kommunstyrelsen får i
stadens medarbetare
uppdrag att samordna
genomförandet av
information om
välfärdsbrott till alla
stadens medarbetare.
Uppdrag - Tekniska nämnden får i
KF 2021-10-07 §390 - Tekniska nämnden
uppdrag att utreda möjligheterna att
Tekniska nämnden får
förse stadens elskåp med förstorade i uppdrag att utreda

Statusuppdatering
Uppdraget hanteras inom ramen för
löneöversynen 2022.

2022-02-09
Uppdraget ej påbörjat.

2022-02-09
Uppdraget ej påbörjat.

2022-01-28
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-09-16

2021-08-18

Dnr

2021/01636

2021/01397

Ärendemening

Uppdraget

fotografier ur Västerås stads och
konstmuseets arkiv samt tillfråga
andra aktörer om de är intresserade
av att medverka i projektet

möjligheterna att förse
stadens elskåp med
förstorade fotografier
ur Västerås stads och
konstmuseets arkiv
samt tillfråga andra
aktörer om de är
intresserade av att
medverka i projektet.
KF 2021-09-02 § 338 Kulturnämnden
Motionens intentioner
hanteras vidare inom
ramen för
Kulturnämndens
arbete och enligt
gällande styrdokument
för konst. Arbetet ska
ske i samråd med
initiativtagaren Nathan
Shachar samt Anders
Yngve Pers barn.
KF 2021-06-17 § 301 - Individ- och
Stadens riktlinjer för
familjenämnden
ekonmiskt bistånd ska
uppdateras med
Växjös kommun som
utgångspunkt

Uppdrag - Uppförande av staty över
Anders Ynge Pers

Uppdrag - Inte kompensera för
indraget studiebidrag på grund av
skolk

Motpart

Statusuppdatering
Finns nu med driftavdelning har resurssatt
uppdraget för utförande under 2022.
Mälarenergi är den absolut största aktören här,
de har många gånger fler elskåp än vad Teknikoch fastighetsförvaltningen har.

2021-11-25
Uppdrag har erhållits och hanteras enligt
kulturnämndens rutin, återrapport beräknas
under kvartal 3 2022.

2022-01-21
Individ- och familjenämnden ska revidera sina
riktlinjer avseende detta och hanterar dessa
ärenden i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering
Återrapporteras under våren 2022.

2021-08-18

2021/01396

2021-03-31

2021/00588

Uppdrag - Arbeta för en mer jämställd KF 2021-06-17 § 300 - Byggnadsnämnden 2021-11-25
namngivning av parker, platser och
Byggnadsnämnden får
Uppdrag har erhållits och hanteras enligt
gator
i uppdrag att öka
byggnadsnämndens rutiner för namngivning av
antalet parker, platser
parker, platser och gator. Återrapporteras under
och gator namngivna
efter framstående
kvartal 4 2022.
kvinnor med koppling
till Västerås
Uppdrag - Fastighetsnämnden får i
KF 2021-03-11 § 121 Fastighetsnämnden 2022-01-25
uppdrag att i samråd med
Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade 2021-03-23 att
kommunstyrelsen presentera
får i uppdrag att i
utse en arbetsgrupp bestående av
alternativa lösningar för
samråd med
fastighetsnämndens presidium, förvaltningens
Rocklundaområdet och det som
kommunstyrelsen
Rocklundaavtalet (huvudpresentera alternativa
direktör, samt en ekonom och en jurist.
/grundavtalet) idag reglerar.
lösningar för
Fastighetsnämnden uppdrog till ovanstående
Rocklundaområdet
arbetsgrupp att arbeta med fullmäktigeuppdraget
och det som
å nämndens vägnar. Förhandlingsarbete pågår
Rocklundaavtalet
sedan i våras mellan Staden och
(huvud-/grundavtalet)
Rocklundafastigheter. Fortsatt förhandling krävs
idag reglerar.
för att se om förutsättningar finns för att nå en
överenskommelse mellan parterna kring något av
alternativen. Parallellt med fortsatt förhandling
utreds också alternativet med lokalisering av
arenor på annan lämplig plats i Västerås.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum
2021-02-17

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

2021/00304

Uppdrag - Utreda hur en extern
rättning av D-prov i SFI skulle kunna
genomföras och finansieras.

KFM 2021-02-04 § 79 Utbildning- och
arbetsmarknadsnä
mnden

2021-02-17

2021/00303

2021-02-16

2021/00302

Uppdrag - Se över otrygga
skolskjutsplatser samt att lämna
kostnadsförslag och rapport om vilka
platser som är mest prioriterade

KFM 2021-02-04 § 75
- Att berörda nämnder
utreder möjliga
lösningar på
problemet kring
otrygga och säkra
skolskjutsplatser och
återkommer med ett
förslag på åtgärder....Att berörda nämnder
återkommer med ett
kostnadsförslag och
rapport med en lista...
Uppdrag - Komplettera appen "Mitt
KFM 2021-02-04 § 88
Västerås" i syfte att synliggöra
2. Kulturnämnden får i
byggnader och beskriva deras historia uppdrag att
tillsammans med
Byggnadsnämnden
komplettera appen
Mitt Västerås i syfte

Motpart

Statusuppdatering
2022-02-02
Ett pilotprojekt där extern rättning görs pågår för
fullt och sluttid för piloten är sista maj. Därefter
kommer utvärdering och förslag till fortsatt
hantering att tas fram. Uppdraget kommer att
kunna återrapporteras under hösten 2022.

Grundskolenämnde 2022-01-28
n, förskolenämnden
Planerad tidplan är att barn- och
utbildningsförvaltningens utredning fortgår
tillsammans med Regions Västmanland under
2021. Ärendet återrapporterades till
grundskolenämnden under januari 2022 och
planerad återrapportering till kommunstyrelsen
beräknas till mars/april 2022.

Kulturnämnden,
2022-01-19
byggnadsnämnden
Uppdraget är återrapporterat i
byggnadsnämnden och kulturnämmden.
Återrapport sker till kommunstyrelsen under
kvartal 1 2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-02-16

2021-01-21

2021-01-21

Dnr

2021/00299

2021/00142

2021/00141

Ärendemening

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

Uppdrag - Årsplan 2021 - Uppvakta
Trafikverket för att fortsätta
utbyggnaden av cykelvägar till orter
utanför tätorten, med Tortuna som
prio1

Uppdrag - Årsplan 2021 - Identifiera
platser i befintligt eller tillkommande
gatunät där cykelgator skulle vara
lämpliga, som en del i att utveckla
cykelstaden Västerås.

Uppdraget

Motpart

att synliggöra
byggnader och
beskriva deras
historia.
KFM 2021-02-04 § 61 Kommunstyrelsen
-Ge Kommunstyrelsen
i uppdrag att studera
m det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt
och lämpligt att bygga
ett fristående hus på
borggården
KFM 2020-11-26 §
Tekniska nämnden
382 12n) Tekniska
nämnden får i uppdrag
att uppvakta
Trafikverket för att
fortsätta utbyggnaden
av cykelvägar till orter
utanför tätorten, med
Tortuna som prio1.
KFM 2020-11-26 §
Tekniska nämnden
382 12 m) Tekniska
nämnden får i uppdrag
att identifiera platser i
befintligt eller
tillkommande gatunät

Statusuppdatering

2022-01-28
Det pågår ett mer övergripande uppdrag i
fastighetsnämndens regi kopplat till stadshusets
utveckling.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.
2022-01-24
Ärendet är hanterat och återrapporterat till
tekniska nämnden i oktober. Planerad
återrapport till kommunstyrelsen i mars 2022.

2022-01-24
Ärendet är hanterat och återrapporterat till
tekniska nämnden i oktober. Planerad
återrapport till kommunstyrelsen i mars 2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-01-21

2021-01-08

Dnr

2021/00140

2021/00035

Ärendemening

Uppdrag - Årsplan 2021 - Samordna
sig kring sommarjobbspraktik med
fokus på trygghetsskapande
satsningar i gatu- och parkmiljö

Uppdrag - Årsplan 2021 - 10 miljoner
kr per år ska användas för att i ett
treårigt projekt växla
exploateringsintäkter för att beta av
kön till detaljplaner med målsättning
om att 2024 ligga i fas

Uppdraget
där cykelgator skulle
vara lämpliga, som en
del i att utveckla
cykelstaden Västerås.
KFM 2020-11-26 §
382 Tekniska
nämnden, nämnden
för idrott, fritid och
förebyggande och
utbildnings- och
arbetsmarknadsnämn
den får i uppdrag att
samordna sig kring
sommarjobbspraktik
med fokus på
trygghetsskapande
satsningar i gatu- och
parkmiljö.

Motpart

Statusuppdatering

Tekniska nämnden,
nämnden för idrott,
fritid och
förebyggande och
utbildnings- och
arbetsmarknadsnä
mnden

2022-01-21
Tekniska nämnden har genom av
kommunfullmäktige beslutad ramökning kunnat
inrymma 2021 års extrasatsning om 0.4 Mkr för
sommarjobbare i ordinarie driftbudget 2022. Inkl
arbetsledning, utrustning, fordon mm innebär det
en omfattning på ca 20
sommarjobbspraktikanter. Insatserna leder till
mer välskötta och tryggare gatu- och parkmiljöer.
Inom fastighetsnämndens verksamhet kommer
liksom 2021 ca 20 sommarjobbspraktikplatser
kunna erbjudas 2022. Uppdraget återrapporteras
i delårsbokslut och årsredovisning.

KFM 2020-11-26 §
Fastighetsnämnden 2022-01-20
382 a)
Uppdraget återrapporteras i delårsbokslut och
Fastighetsnämnden
verksamhetsplan.
ges ett större
avkastningskrav varav
10 miljoner kronor per
år ska användas för
att i ett treårigt projekt
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2021-01-07

2021-01-07

Dnr

2021/00021

2021/00020

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

växla
exploaterings¬intäkter
för att beta av kön till
detaljplaner med
målsättning om att
2024 .....
Uppdrag - Årsplan 2021 -Ta fram en KFM 2020-11-26 §
Kommunstyrelsen
långsiktig strategi för att minska
382 k)
nedskräpningen och fasa ut
Kommunstyrelsen får i
engångsplaster och fossila plaster
uppdrag att ta fram en
långsiktig strategi för
att minska
nerskräpningen och
fasa ut
engångsplaster och
fossila plaster.
Uppdrag - Årsplan 2021 - Se över och KFM 2020-11-26 §
Kommunstyrelsen
samordna försäkringsportföljen
382 j)
gällande olycksfallsförsäkringar till
Kommunstyrelsen får i
barn och unga
uppdrag att se över
och samordna
försäkringsport-följen
gällande
olycksfallsförsäkringar
till barn och unga.

Statusuppdatering

2022-01-14
Återrapport för nedskräpning har återrapporterats
till kommunfullmäktige i februari 2022.
Återrapporten för plast planeras våren 2022.

2022-01-19
Återrapport av ärendet är planerad till
kommunstyrelsen i mars 2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum
2021-01-07

2021-01-07

2021-01-07

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

2021/00019

Uppdrag - Årsplan 2021 - Följa upp
och utvärdera hur "Riktlinje för
hållbarhetskrav i upphandlingar" följs

KFM 2020-11-26 §
Kommunstyrelsen
382 i)
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att följa upp
och utvärdera hur
"Riktlinje för
hållbarhetskrav i
upphandlingar" följs,
kopplat till kraven
gällande sociala
företag.
KFM 2020-11-26 §
Kommunstyrelsen
382 h)
Kommunstyrelsen ges
i uppdrag att
säkerställa att
samordnad
varu¬distri-bu¬tion
finns på plats senast
under 2022.
KFM 2020-11-26 §
Samtliga nämnder
382 )
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i
samverkan med
nämnderna ta fram en
resursfördelningsmod
ell som på ett

2021/00018

2021/00017

Uppdrag - Årsplan 2021 - Säkerställa
att samordnad varudistribution finns
på plats senast under 2022

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

Motpart

Statusuppdatering
2022-01-31
Vid uppstart av varje upphandling görs en
bedömning om det är lämpligt och möjligt att rikta
upphandlingen till sociala företag. Uppdraget
återrapporteras under våren 2022.

2022-01-31
Ersätts av uppdrag i årsplan 2022, KS
2021/02222.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2022-01-31
Förslag till ny resursfördelningsmodell har tagits
fram och presenterats för kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att använda
modellen vid framtagande av
tjänstemannaförslaget till Årsplan 2022-2025.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

transparant och
kostnadseffektivt sätt
fördelar tillgängliga
resurser från
kommunfullmäktige till
respektive nämnd.....

Statusuppdatering
Modellen användes sedan i varierande grad i de
olika partiernas budgetförslag. Modellen för
investeringskompensation är implementerad och
uppdraget anses avrapporterat men med
uppdrag att se över möjlighet till
flerårsbudgetering för 2024-2026.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2021-01-07

2021/00016

Uppdrag - Årsplan 2021 - Se över
lokaleffektiviteten och
samordningsmöjligheter, kopplat till
stadens investeringsplan

KFM 2020-11-26 §
Samtliga nämnder
382 f)
Kommunstyrelsen och
övriga nämnder får i
uppdrag att se över
lokaleffektiviteten och
samordningsmöjlighet
er, kopplat till stadens
investerings-plan.
Syftet är att
säkerställa det
långsiktiga
ekonomiska utrymmet
för verksamheten.

2022-01-26
Pågående. Planeras att avrapporteras till
kommunstyrelsen i mars/april 2022. Uppdraget
har anknytning till förstudie stadshuset och
uppdraget att se på utlokalisering av
verksamheter.
- Nämnderna har i samband med
investeringsbudget 2022-2026 sett över
lokaleffektivitet och samordningsmöjligheter.
- Budgetprocessen för årsplan 2022 inkluderade
ytterligare incitament för nämnderna att arbeta
med lokaleffektivitet och lokalsamordning.
Budgetmodellen för driftkompensation för
investeringar fortsätter att utvecklas till
kommande budgetarbete. Fokus är på
långsiktigheten i planeringen av
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering
samhällsfastigheter, bland annat baserat på
förväntad befolkningsutveckling och finansiellt
utrymme för Västerås stad.

2021-01-07

2021-01-04

2021/00015

2021/00004

Uppdrag - Årsplan 2021 - Genomföra
effektiviseringarna för att klara en
hållbar ekonomi för staden

KFM 2020-11-26 §
Kommunstyrelsen
382 e)
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i
samverkan med
nämnderna genomföra effektiviseringar
för att klara en hållbar
ekonomi för staden.
Områden som
omfattas är effektivare
inköp och
stödprocesser,
lokaleffektiviseringar
samt ......

2022-01-31

Uppdrag - Årsplan 2021 - Säkerställa
och redovisa hur målen i den
nationella och regionala
livsmedelsstrategin tas om hand samt

KFM 2020-11-26 12c. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att
säkerställa och
redovisa hur målen i

2022-01-31

Besparingsuppdraget har bestått av två delar,
dels besparingar inom de olika nämnderna (53
mnkr), dels besparingar inom
stadsledningskontoret kopplat till de stödtjänster
som utförs (27 mnkr). Besparingarna inom
stadsledningskontoret har till största delen lett till
minskad debitering till förvaltningarna. Dessutom
har besparing skett genom lokalöversyn som har
bidragit till betydande kostnadsminskningar. På
årsbasis beräknas de totala besparingarna till
cirka 27 mnkr och uppdraget anses därför
slutfört. Nämndernas besparingar genomfördes
tidigare och var inarbetade i 2021 års budget.
Uppdraget återrapporteras i delårsbokslut och
årsredovisning.

Pågår. Inväntar politisk beredning.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

hur Västerås ska bidra ytterligare till
måluppfyllelsen

2020-11-02

2020-09-22

2020/01696

2020/01382

den nationella och
regionala
livsmedelsstrategin
tas om hand i
Västerås Stads
nämnder och bolag
samt hur Västerås ska
bidra ytterligare till
måluppfyllelsen.
Uppdrag - I kontakt med olika
KFM 2020-10-15 §
Kommunstyrelsen
samarbetspartners ska
277 -Att Västerås stad
kommunstyrelsen se till att
arbetar för att bli ett
affärsutvecklingen sker inom området nationellt centrum för
vård och omsorg samt att arbeta för
innavationer och
att Västerås stad blir en nationellt
företag för vård och
centrum för innovationer och företag
omsorg. -Att
inom vård och omsorg
kommunstyrelsen ges
i uppdrag att i
komntakt med olika
samarbetspartners se
till att
affärsutvecklingen
sker ...
Uppdrag - Göra en översyn av
KFM 2020-09-03 §
Kommunstyrelsen
avgifterna vid upplåtelse av offentlig
187 En översyn av
plats
avgifterna vid
upplåtelse av offentlig
plats genomförs med

Statusuppdatering

2022-01-31
En etablering av ett gemensamt projekt
genomförs för närvarande under ledning av
Robotdalen i samverkan med Regionerna
Västmanland och Sörmland, Västerås stad samt
Eskilstuna kommun och Mälardalens universitet.

2022-02-11
Arbete pågår i tekniska nämnden.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

2020-09-22

2020/01381

2020-09-22

2020/01380

2020-09-22

2020/01379

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering

syftet att främja en
levande stadskärna.
Avgifterna som
identifieras som
särskilt hämmande
revideras i samråd
med berörda parter,
exempelvis Västerås
....
Uppdrag - Ta fram ett planprogram för KFM 2020-09-03 §
Byggnadsnämnden 2021-11-25
projekt Mälarporten
184
Arbete pågår. Samråd planeras 2022. Antagande
Byggnadsnämnden får
senast kvartal 4 2022.
i uppdrag att ta fram
ett planprogram för
projekt Mälarporten
där stadsdelarna
Kungsängen och
Ängsgärdet ingår.
Uppdrag - Ta fram ett
KFM 2020-09-03 §
Byggnadsnämnden 2021-11-25
Arkitekturprogram
183
Arbete pågår, beräknas antas kvartal 2 2022
Byggnadsnämnden får
i uppdrag att ta fram
ett Arkitektprogram
Uppdrag - Ta fram en ny
KFM 2020-09-03 §
Kommunstyrelsen 2022-01-19
översiktsplan från
181 Kommunstyrelsen
Målbildsarbete kommer att pågå kvartal 1 och 2
aktualitetsprövningens slutsats och
får i uppdrag att ta
2022. Antagande beräknas kvartal 2 2024.
fram en ny
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2020-05-27

2020-03-17

Dnr

2020/00795

2020/00476

Ärendemening

Uppdraget

förslag på inriktning för Västerås
översiktsplanering

översiktsplan med
ut¬gångspunkt från
aktualitetsprövningens
slutsatser och förslag
på inriktning för
Västerås
översiktsplanering.
KFM 2020-05-07 §
136 2. Tekniska
nämnden får i uppdrag
att utveckla
Lögarängsområdet i
sam-arbete med
Nämnden för idrott,
fritid och
förebyggande samt
Byggnads-nämnden
enligt programmets
mål och
ställningstaganden. I
uppdraget ingår att i
samråd med ....

Uppdrag - Utveckla
Lögarängsområdet enligt
utvecklingsprogrammets mål och
ställningstagande

Uppdrag - Ta fram en webbaserad
utbildning och genuspedagogik för
förskolan och skolan

Motpart

Statusuppdatering

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

2022-01-19

KFM 2020-03-05 § 90 Kommunstyrelsen
Att Västerås stad tar
fram en webbaserad
utbildning och
genuspedagogik för

En arbetsgrupp har formerats under ledning av
teknik- och fastighetsförvaltningen, med
representanter från alla berörda förvaltningar. En
projektbeskrivningen är tagen i tekniska
nämnden i april och teknik- och
fastighetsförvaltningen har nu uppdraget att ta
fram en handlingsplan för beslut i tekniska
nämnden. När handlingsplanen är tagen i
tekniska nämnden föreslås ärendet
återrapporteras i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Detta bedöms ske kvartal 2
2022.
2022-01-16
Film i ämnet finns i dagsläget inte att köpa på
marknaden. Undersöker alternativa lösningar.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

2019-12-19

2019/02416

2019-11-06

2019/02178

Ärendemening

Uppdraget

förskolan och skolan.
Att samtlig personal
inom förskolan och
skolan genomgår den
av Västerås stad
framtagna
utbildningen och
genuspedagogik.
Uppdrag - Utreda de fysiska och
KFM 2019-12-05 §
ekonomiska planeringsförutsättningar 344
för kollektivtrafikens behov i en
Byggnadsnämnden
växande kommun och dess
ges i uppdrag i
kommundelar
samarbete med
tekniska nämnden
utreda de fysiska och
ekonomiska
planeringsförutsättnin
gar för
kollektivtrafikens
behov i en växande
kommun och dess
kommundelar
Uppdrag - Utreda och planera för en
KFM 2019-10-03 §
dragning av ett nytt gång- och
249 3. Tekniska
cykelstråk längs med Svartån mellan nämnden uppdras att
Västerås city och Skultuna
utreda
förutsättningarna för
en möjlig dragning av

Motpart

Statusuppdatering

Byggnadsnämnden 2022-01-24
, Tekniska
Arbetet väntas pågå under processen med
nämnden
översiktsplanearbetet 2022.

Tekniska nämnden 2022-01-19
Objektet finns med i tekniska nämndens
investeringsplan och utredning pågår. 2021 har
samtliga fastighetsägare längs sträckan
kontaktats för att ge sina inspel i frågan om
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2019-07-31

2019-07-31

Dnr

2019/01501

2019/01499

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

ett nytt gång- och
cykelstråk längs med
Svartån, mellan
Västerås City och
Skultuna. Uppdraget
ska ske i dialog och
samarbete med
berörda aktörer ...
Uppdrag - Utföra ett projekt för att
KFM 2019-06-19 §
Kommunstyrelsen
plastbanta i Västerås stads
176 6.
verksamheter och minska
Kommunstyrelsen får i
nedskräpningen i kommunen
uppdrag att utföra ett
ettårigt projekt för att
plastbanta plastbanta i
Västerås stads
verksamheter och
minska
nedskräpningen i
kommunen.
Uppdrag - Förbereda arbete för att
KFM 2019-06-19 §
Kommunstyrelsen
skapa en varucentral med samordnad 176 4.
varudistribution
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att inleda en
förberedande arbete
för att skapa en
varucentral med
samordnad

Statusuppdatering
stråkets sträckning. Återrapport beräknas till
kvartal 4 2022.

2022-01-31
Status i enlighet med rapport på ärende
2021/00021.

2022-01-31
Ersätts av uppdrag i årsplan 2022, KS
2021/02222.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2019-07-31

2019-05-20

2019-05-14

Dnr

2019/01497

2019/01037

2019/00987

Ärendemening

Uppdrag - Konkretisera
utvecklingsområdet En modern,
attraktiv och hållbar kommunal
verksamhet/organisation - med fokus
på Västeråsarnas behov.

Uppdrag - Strategiska
utvecklingsområden 2020-2023

Uppdrag - Anordna utbildning till
politiker och tjänstemän i
företagandets villkor

Uppdraget

Motpart

varudistribution med
uppstart 2021
KFM 2019-06-19 §
Kommunstyrelsen
176 2.
Kommunstyrelsen ges
i uppdrag att
konkretisera de tre
strategiska
utvecklingsområdena.
- En modern, attraktiv
och hållbar kommunal
verksamhet/organisati
on - med fokus på
Västeråsarnas behov.
I uppdraget ingår att
konkretisera...
Övergripande ärende, Kommunstyrelsen
ska ha flera
underliggande
ärenden. Ärendet
avslutas när
slutrapport behandlats
av KFM.

Statusuppdatering

2022-01-16
Uppdraget är ett av tre strategiska
utvecklingsområden. Det kommer att redovisas i
samband med verksamhetsberättelse för 2021.

2022-01-26
Samordningen av de strategiska
utvecklingsområdena fortlöper väl. Rapportering
av de strategiska utvecklingsområdena sker i
samband med delårsbokalut och
årsredovisningen 2021.

KFM 2019-04-04 § 96 Stadsledningskonto 2022-01-31
2.
ret
Stadsledningskontoret
ges i uppdrag att
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

anordna en sådan
utbildning

Statusuppdatering
Uppdraget avbröts på grund av pandemin och
bedöms inte längre vara aktuellt.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2019-01-08

2019-01-08

2019-01-08

2019/00064

2019/00060

2019/00059

Uppdrag - Kontakta Region
Västmanlands kollektivtrafikmyndighet
för att utreda och införa tågstopp i
Tillberga, Dingtuna och någonstans
mellan Norra station och Hökåsen

Uppdrag - Göra en översyn av
resultathanteringsmodellen för
Västerås stad inför 2020

Uppdrag - Göra en översyn av
investerings- och

KFM 2018-11-29 §
Tekniska nämnden
324 18. Tekniska
nämnden får i uppdrag
att ta kontakt med
Kontakta Region
Västmanlands
kollektivtrafikmyndighe
t för att utreda och
införa tågstopp i
Tillberga, Dingtuna
och någonstans
mellan Norra station
och Hökåsen.
KFM 2018-11-29 § 16. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges
i uppdrag att i samråd
med berörda nämnder
göra en översyn av
resultathanteringsmod
ellen för Västerås stad
inför 2020
KFM 2018-11-29 §
Kommunstyrelsen
324 15.

2022-01-24
Trafikverket tillsammans med Region
Västmanland och Västerås stad arbetar med
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för mobilitet och
tillgänglighet till Finnslätten. Arbetet med ÅVSen
beräknas pågå under 2022.

2022-01-31
Ärendet behandlas tillsammans med översyn av
policy för styrning (om förslag på justerad
styrmodell och resursfördelningsmodell
implementeras).

2022-01-28
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2019-01-08

2019-01-08

Dnr

2019/00052

2019/00048

Ärendemening

Uppdraget

exploateringsprocessen inom
Västerås stad

Kommunstyrelsen ges
i uppdrag att göra en
översyn av
investerings- och
exploateringsprocesse
n inom Västerås stad i
samråd med berörda
nämnder. Översynen
omfattar organisation,
beslut, och
genomförande av
investeringsobjektet.
KFM 2018-11-29 §
324 10.
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att se över
hur man kan ta bort
delade turer och
användaden extra
tiden för de anställda
till att höja kvaliteten i
verksamheten. Detta
ska återrapporters
senast mars 2019
KFM 2018-11-29 §
324 8.
Kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden

Uppdrag - Se över borttagning av
delade turer

Uppdrag - Planera för lämpliga
ändamålsenliga skollokaler

Motpart

Statusuppdatering
Efter att uppdraget beslutades har
investeringsprocessen genomgått successiva
förbättringsåtgärder.
Beslut om förslag på nya investeringsriktlinjer
och ny investeringspolicy är framtagna av
stadsledningskontoret.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

Kommunstyrelsen

2022-01-16
Uppdraget är delrapporterat i kommunstyrelsen
löpande 2020-2021. Arbete pågår inom ramen
för Heltidsarbete som norm.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

Kommunstyrelsen, 2022-01-31
Fastighetsnämnden
Kompensation för investeringar har setts över
, Utbildning- och
arbetsmarknadsnä från årsplan 2022 och förslag till
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2019-01-08

Dnr

2019/00045

Ärendemening

Uppdrag - Sammanhålla en större
satsning på kommun- och
stadsdelsutveckling i samverkan med
civilsamhället

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering

utbildning- och
arbetsmarknadsnämn
den,
grundskolenämnden,
förskolenämnden och
Skultuna
kommundelsnämnd
får i uppdrag att
planera för skollokaler
som motverkar
skolsegregation, är
ekonomisk .....
KFM 2018-11-29 §
324 7.
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att
tillsammans med
nämnden för idrottoch friluftsliv,
kulturnämden hålla
samman en större
satsning på kommunoch
stadsdelsutveckling i
samverkan med
civilsamhället för att
öka tryggheten och ....

mnden,
investeringspolicy finns framtagen och väntar på
Grundskolenämden politisk beredning.
,
Förskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd

Kommunstyrelsen, 2022-01-21
Nämnden för idrottArbetet fortgår och två workshop är genomförda
och friluftsliv,
och ytterligare tre är planerade på stadsdelsnivå
Kulturnämden
innan vecka 8 2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum
2019-01-07

2019-01-07

Dnr

Ärendemening

2019/00042

Uppdrag - Arbeta med ett hållbart och KFM 2018-11-29 §
jämlikt chefskap inom Västerås stads 324 7.6
olika verksamheter
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att arbeta
med ett hållbart och
jämnlikt inom Västerås
stads olika
verksamheter, i ett
första steg i dialog
med äldrenämnden.
Målet ska vara max 25
medarbetare
(omräknat till heltider)
per chef. ....
Uppdrag - Ta fram ett arbetsätt där
KFM 2018-11-29 §
arbetet är fokuserat med tidiga
324 5. Individ- och
samordnade insatser för barn i en
familjenämnden,
utsatt situation
utbildnings- och
arbetsmarknadsnämn
den,
grundskolenämnden,
förskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd,
nämnden för idrottoch friluftsliv och
kulturnämnden får i

2019/00041

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering

Kommunstyrelsen

2022-01-16
Uppdraget är informerat om på KS-överläggning
våren 2020.
Rapport till kommunstyrelsen kommer ges med
lämpligt intervall. Uppdraget är av långsiktigt
natur och kommer att vara aktuellt under
oöverskådlig tid.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

Individ- och
2022-01-21
familjenämnden,
En utvärdering av detta uppdrag kommer att vara
utbildnings- och
arbetsmarknadsnä klart till sommaren 2022.
mnden,
grundskolenämnde
n,
förskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd
, nämnden för
idrott- och friluftsliv
och kulturnämnden
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2019-01-07

Dnr

2019/00039

Ärendemening

Uppdrag - Arbeta med en förändrad
social sammansättning i våra
kommun- och stadsdelar och mellan
våra stadsdelar

Uppdraget

Motpart

uppdrag att ta fram ett
arbetssätt ...
KFM 2018-11-29 §
Individ- och
324 3. Individ- och
familjenämnden,
familjenämnden och
Fastighetsnämnden
fastighetsnämnden får
i uppdrag att arbeta
med en förändrad
social
sammansättning i våra
kommun- och
stadsdelar och mellan
våra stadsdelar. Målet
är att andelen
personer med
försörjning i en .....

Statusuppdatering

2022-01-28
Individ- och familjenämnden antar 2020 en
boendestrategisk plan med riktning mot färre
kollektiva boenden och fler egna boenden.
Förvaltningen ska stärka stödet i det egna
hemmet för den enskilde.
Under 2021 inledde förvaltningen samverkan
med kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen i syfte
att identifiera och stärka samverkan kring hushåll
med ekonomiskt bistånd.
2020 - gruppen med medarbetare som arbetar
med stöd i hemmet förstärks från sex till tio
medarbetare.
Regelbunden samverkan med berörda
fastighetsägare inom ramen för
samverkansavtalet och under ledning av Bostad
Västerås. I samverkan identifieras IFNs behov
som sedan matchas mot tillgången på lediga
bostäder. I matchningen tas hänsyn till
stadsdelens och, i vissa fall, den enskilda gatans
sammansättning av bostäder. Det är t ex inte
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering
aktuellt att verkställa sociala kontrakt i en
fastighet eller trappuppgång där det redan finns
ett pågående socialt kontrakt.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2019-01-07

2019/00038

Uppdrag - Starta en satsning för att
förbättra skolresultaten

2019-01-03

2019/00013

Uppdrag - Ta fram lämpliga nyckeltal
vad gäller integration i Västerås stad

KFM 2018-11-29 §
324
Grundskolenämnde
och Skultuna
kommundelsnämnd
får i uppdrag att starta
satsningen på att för
bättrat skolresultatet
så att andelen elever
som har godkänt i alla
ämnen under
mandatperioden höjs
från dagens nivå 71,9
procent till minst
KFM 2018-12-06 §
371 1. ge
kommunstyrelsen
uppdrag med en
remiss till samtliga
nämder, att ta fram
lämpliga nyckeltal vad
gäller integration i

Grundskolenämnde 2022-01-21
n, Skultuna
kommundelsnämnd Uppdraget är en del av barn och
utbildningsförvaltningens samt Skultuna
kommundelsförvaltnings ordinarie uppdrag. De
nämnda förvaltningarna följer upp arbetet genom
förvaltningarnas ordinarie
verksamhetsuppföljning.

Kommunstyrelsen

2022-02-11
Ärendet återrapporteras i mars 2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2018-09-26

2018-05-25

Dnr

2018/02087

2018/01308

Ärendemening

Uppdrag - Genomföra en översyn av
berörda nämnders reglementen

Uppdrag - Att undersöka möjlighet
med kombinationsbiljett

Uppdraget

Motpart

Västerås stad. 2.
dessa nyckeltal
årligen mäts och att
utvärdering
rapporteras till
kommunfullmäktige.
KFM 2018-09-06 §
Kommunstyrelsen
200 KS ges i uppdrag
att genomföra en
översyn av berörda
nämnders
reglementen i
samband med
genomförandet av den
nya organisationen,
varvid samråd ska ske
med berörda
nämnder.
KFM 2018-05-03 §
Kommunstyrelsen
147
Stadsledningskontoret
ges i uppdrag att inom
projekt Mälarporten
undersöka möjligheten
med
kombinationsbiljett,
pendlarkort och

Statusuppdatering

2022-01-31
Förslag till nya reglementen för samtlig nämnder
utom valnämnden har varit på remiss till
nämnderna under våren 2021. Beredning av
reglementena för Skultuna, IFN, NIFF, NF, ÄN,
UAN, FskN, GSN, ÖFN, KUN och MKN pågår
och bedöms kunna hanteras av KF under våren
2022. Reglementena för KS, BN, TN och FN
anstår beredning i avvaktan på att FN inkommer
med ett remissyttrande.
2022-01-24
Uppdraget är ej påbörjat. Avrapportering bedöms
kunna ske när utveckling av resecentrum och
projekt Mälarporten har kommit längre med bl.a.
parkeringsfrågan.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2018-05-08

Dnr

2018/01238

Ärendemening

Uppdrag - Utveckla utemiljön på
Erikslunds handelsområde

Uppdraget

Motpart

parkering vid Västerås
station
KFM 2018-04-12 §
Tekniska nämnden
123, 4. Tekniska
nämnden får i uppdrag
att tillsammans med
Erikslunds
handelsområde arbeta
för att utveckla
utemiljön i området.

Statusuppdatering

2022-02-16
Flertalet punkter i framtagen handlingsplan har
genomförts.
En stor fråga som återstår att lösa är
renhållningsnivån då Erikslund klassas som ett
industriområde. Teknik- och
fastighetsförvaltningen behöver då utökade
ekonomiska medel om klassningen ska ändras
och renhållning ska ske oftare.
Övergripande samordningsansvar har tagits över
av Närsam (från TFF). Fyra gånger per år sker
avstämningsmöten mellan Erikslundsgruppen
och Närsam med fokus på
etableringsförfrågningar. Ett informationsmöte
per år sker utöver det där samtliga
fastighetsägare på Erikslund bjuds in. Berörda
tjänstemän är inbjudna att en gång per år delta
på ett styrelsemöte med Erikslundsgruppen.
Bollen har till stor del flyttats från TFF till Närsam
och mer fokus idag ligger på
etableringsförfrågningar. Närsam har en
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering
inarbetad struktur för möten och samordning i ett
årshjul.

2018-02-16

2018/00689

2017-06-28

2017/01233

2017-03-28

2017/00671

Uppdrag - Ökad kvalitet och
effektivitet i Målstyrningen

KFM 2018-02-01 § 1
Rapporten läggs till
handlingarna. 2 KS
uppdras att arbeta
vidare med
rekommendationer i
rapporten. 3 Ska
finasieras inom
befintlig ram. 4 KS ska
återrapportera
uppdragen till KFM
senast december
2019.
Uppdrag - Att finna tomter och planer KF 2017-06-01 § 247
för mindre lägenheter enligt konceptet Fastighetsnämnden
första bostaden
och
byggnadsnämnden
ges i uppdrag att finna
lämplig tomt/tomter
och planer för mindre
lägenheter enligt
konceptet första
bostaden
Uppdrag - Genomlysning av uthyrda
KF 2017-03-09 § 94 4.
lokaler och utbetalt föreningsstöd
uppdra till

Kommunstyrelsen

2022-01-31
Uppdraget är tänkt att rapporteras tillsammans
med uppdrag 2020/00001, utvärdera planeringsoch budgetprocessen i Västerås stad, vilket
väntar på politisk beredning.

Fastighetsnämnden 2022-01-20
,
byggnadsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit in en
konsult för att genomföra uppdraget avseende
koncept Första bostaden. Möjligheter finns att
även genomföra uppdraget inom
stadsutvecklingsprojektet Sätra inom senare
markanvisningsetapper.

Kommunstyrelsen

2022-01-28
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2017-03-28

2016-07-09

Dnr

2017/00669

2016/00860

Ärendemening

Uppdrag - Ta fram åtgärdsplan och
riktlinjer mot våldsbejakande
extremism

Uppdrag - Årsplan 2017 - Utreda
förutsättningarna för
tvåårsbudgetering

Uppdraget

Motpart

kommunstyrelsen
samt fackliga nämnder
och/eller bolag vilka
tillhandahåller lokaler
eller utdelar
föreningsstöd att i
enlighet med
motionens intention
genomlysa
verksamheten och
avbryta eventuella
stöd till ...
KF 2017-03-09 § 94 1. Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
ger Kommunstyrelsen
i uppdrag att ta fram
en åtgärdsplan mot
våldsbejakande
extremism i Västerås
2. Västerås stad
säkerställer att det
finns väl kända
riktlinjer för hur
rättsväsendet ska
kopplas in för att ...
KFM 2016-06-22 §
Kommunstyrelsen
213 - Årsplan 2017 Kommunstyrelsen får

Statusuppdatering
Handlingsplanen för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete blev antagen i
kommunstyrelsen i december 2021 där detta
uppdrag finns med och följs upp årligen genom
den handlingsplanen.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2022-01-28
Detta uppdrag har tagits hand om i handlingsplan
för trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet som kommunstyrelsen antog december
2021.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2022-01-31

Sida
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

Dnr

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

in uppdrag att utreda
förutsättningarna för
att arbeta med
tvåårsbudgetering.
2015-02-20

2015-02-12

2015/00216

2015/00163

Uppdrag - Samordna arbetet med
faunapassager i Svartån i enlighet
med vattenplanen

KFM 2014-11-27, §
Kommunstyrelsen
304 - Budget 2014.
KS uppdras att
samordna arbetet med
faunapassager i
Svartån i enlighet med
vattenplanen samt att
säkerställa möjligheter
till extern samt intern
finansiering för detta
projekt.
Uppdrag - Utred förutsättningar för att KFM 2014-11-27, §
Byggnadsnämnden
bygga tillgängligt från början
308 - Budget 2015.
Byggnadsnämnden
och
fastighetsnämnden
uppdras att utreda
förutsättningarna för
att bygga tillgängligt
från början, till
exempel enligt
principerna för
Universell design.

Statusuppdatering
Ärendet hanteras tillsammans med uppdrag om
ny resursfördelningsmodell.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.
2022-01-31
Faunapassagen vid Fiskartorget färdig,
projektering och planering pågår för
faunapassage vid Falkenbergska kvarnen med
byggstart under 2022

2022-01-19
Ärendet bedöms kunna föras till
kommunstyrelsen kvartal 1 2022.
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Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum
2014-03-13

2014-03-13

2013-06-24

Dnr

Ärendemening

2014/00281

Uppdrag - Utveckling av Johannisberg
som en kanalstad ska finnas med i
den fortsatta översiktliga planeringen
för Västerås.

2014/00278

2013/00533

Uppdraget

Motpart

KFM § 51, 2013-03-07 Kommunstyrelsen
- Uppmaning till
kommunstyrelsen att
ha med idén om
Johannisbergs
kanalstad i den
fortsatta översiktliga
planeringen för
Västerås.
Uppdrag - Ta fram budget och plan
KFM § 27, 2014-02-06 Kommunstyrelsen
för genomförande av
- Beslut att införa en
samlastningscentral och gemensam
samordnad
distribution av varor
distribution i Västerås
stad samt att
undersöka möjligheten
att utreda
möjligheterna att
samverka med andra.
Uppdrag - möjliggöra en
KFM § 134, 2013-06- Kommunstyrelsen
permanentning av begränsad del av
94. Kommunstyrelsen
befintlig husvagnscamping på Björnön får i uppdrag att
tilsammans med
berörda förvaltningar
och bolag möjliggöra
en permanentning av
en begränsad del av
befintlig

Statusuppdatering
2021-11-25
Fördjupning av översiktsplanen JohannisbergBarkarö har ej startats. Uppdraget tas med i
kommande FÖP-arbete.

2022-01-31
Ersätts av uppdrag i årsplan 2022, KS
2021/02222.
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.

2022-01-19
Vilar i väntan på arbetet med planprogram eller
fördjupning av översiktsplanen Björnö.

Sida

UPPDRAGSLISTA

36(36)

Datum

2022-02-16
KF

Ärendets
startdatum

2013-05-28

Dnr

2013/00449

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

husvagnscamping på
Björnön.
Uppdrag - Genomföra en studie för att KFM § 110, 2013-05- Kommunstyrelsen
förnya Fiskartorget samordnat med
02. Kommunstyrelsen
byggnadsminnesförklaringen för
uppdras att genomföra
Turbinhus med mera
en studie i samråd
med berörda nämnder
och styrelser för att
förnya Fiskartorget
samordnat med
byggnadsminnesförkla
ring för Turbinhus,
kraftverksdamm, samt
vandringsväg för fisk
vid Slottsbron.

Statusuppdatering

2022-01-19
Uppdraget avvaktar kommande innerstadsarbete
som planeras att starta under kvartal 2 2022.

