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

2
Dnr KS 1810725Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut:
Föredragningslistan fastställs.

3
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

4
Dnr KS 2022/00854-1.1.1
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Robert
Holmberg (SD)
Förslag till beslut:
Robert Holmberg (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Robert Holmberg (SD) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

5
Dnr KS 2022/00525-1.1.1
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Karolina Kling
(M)
Förslag till beslut:
Karolina Kling (M) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Karolina Kling (M) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
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6
Dnr KS 2022/00889-6.0.2
Fråga från (V) till grundskolenämndens ordförande om
Grundskolornas HBTQI-certifiering
Ärendebeskrivning
Lars Nordin (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni
2022 en fråga till grundskolenämndens ordförande Anna Lundberg (L) om
grundskolornas HBTQI-certifiering.

7
Dnr KS 2021/02309-3.12.1
Beslut - Återrapport av uppdrag om att genomlysa stadens
mobilitetsåtgärder, den så kallade MM-rabatten
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden fick 11 november 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige
att i samråd med byggnadsnämnden genomlysa stadens mobilitetsåtgärder
med syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget har utförts i
samverkan på förvaltningsnivå och det har resulterat i ett förslag på ett nytt
upplägg för flexibla parkeringstal inom ramen för Riktlinjer för parkering i
Västerås.
Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2022 att uppdraget som innefattar
verkställighet för nytt upplägg för flexibla parkeringstal skulle godkännas.
Efter tekniska nämndens beslut den 21 april 2022, § 75, lyftes dock ett
politiskt önskemål från tekniska nämnden om att inte öka rabatten för
mobilitetsåtgärder, för att harmonisera med kommunfullmäktigeuppdraget
om översyn av parkeringstal. Utifrån detta föreslogs att reduktion för
bostäder i mobilitetspaket guld skulle uppgå till 30 procent istället för 35
procent. Det innebär att den högsta möjliga reduktionen för bostäder nu är
oförändrad jämfört med dagens flexibla parkeringstal. Som en konsekvens
av detta föreslogs även att reduktion för bostäder i mobilitetspaket silver
skulle uppgå till 20 procent, för att vara rimlig i relation till de krav som
ställs på silver- respektive guldnivå.
Det nya förslaget remitterades av tekniska nämnden den 19 maj 2022, till
byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutade om yttrande 15 juni 2022.
Därefter fattade tekniska nämnden den 22 juni 2022 ett nytt beslut, med
hänsyn till det nya förslaget gällande rabatten för mobilitetsåtgärder samt
utifrån byggnadsnämndens synpunkter om förtydligande texter. Det nya
beslutet ersätter beslut taget på tekniska nämndens sammanträde den 21 april
2022. Det nya upplägget för flexibla parkeringstal, enligt bilaga 1, föreslås
träda i kraft från och med 2022-10-01.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.
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8
Dnr KS 2022/00656-1.4.2
Beslut - Redovisning av partistöd för 2021
Förslag till beslut:
Utbetalning av partistöd för 2023 godkänns.
Ärendebeskrivning
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Enligt lagen är
ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala
demokratin. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juni 2014 att utifrån
ändringar i kommunallagen anta en ny riktlinje för kommunalt partistöd i
Västerås stad. Riktlinjen har sedan reviderats av fullmäktige den 5 november
2020.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under
fyra månader efter det att representationen upphört. Partistöd för ledamot
som saknar partitillhörighet utbetalas enligt kommunallagen till det parti som
ledamoten representerade innan utträdet.
För att partistöd ska utbetalas måste en redovisning lämnas in där det
framgår att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till
redovisningen ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier
har inkommit med redovisning och granskningsrapport.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.

9
Dnr KS 2021/00610-1.6.1
Beslut - Revisionsrapport 2021/3, Granskning av förebyggande
och hälsofrämjande arbete i grundskolan
Förslag till beslut:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda
revisorer gjort en granskning av grundskolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
grundskolenämnden bedriver ett tillräckligt förebyggande och hälsofrämjande arbete för elever i sina verksamheter, med fokus på insatser
avseende psykisk hälsa.
Den sammantagna bedömningen är att grundskolenämnden bedriver ett
tillräckligt förebyggande och hälsofrämjande arbete, men att det finns
förbättringsmöjligheter. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas
grundskolenämnden i det fortsatta arbetet att:
1. Förtydliga kraven på skolverksamheterna vad gäller styrningen av
kvalitetsarbetet, med effektkedjor och dess uppföljning.
2. Säkerställa att beslutade insatser kopplas till önskvärda effekter, samt att
verksamheterna implementerar arbetssätt för att försöka följa upp effekten av
enskilda insatser.
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3. Utreda om modellen för fördelning av elevhälsoresurser bör ta hänsyn till
andelen elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
4. Tydliggöra fördelningsmodellen för skolkuratorsresurser och hur viktning
sker mellan de olika faktorer som tas i beaktande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.
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Dnr KS 2022/00833-3.3.1
Beslut - Markförvärv, del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1,
Malmbacken, Gäddeholm
Förslag till beslut:
Köpeavtalet avseende del av fastighet Gäddeholm 2:1 och del av fastighet
Täby 5:1, Västerås godkänns.
Ärendebeskrivning
Utvecklingen av Gäddeholm pågår, där det tänkta området Malmbacken,
vars detaljplanearbete pågår och planeras att ställas ut för granskning inom
kort, är den fjärde bostadsetappen. Staden har för avsikt att området
fastighetsbildas till en exploateringsfastighet och därefter styckas av och
säljs till olika byggaktörer och styckebyggare enligt kommande beslut i
Fastighetsnämnden. Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1
och Täby 5:1 där båda fastigheter ägs av Geddeholms AB.
Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan parterna med en överenskommen köpeskilling om 90 miljoner kronor.
Fastighetsnämnden beslutade 2022-06-07 att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna köpeavtalet avseende del av fastighet Gäddeholm 2:1 och del av
fastighet Täby 5:1, Västerås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.
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Dnr KS 2022/00923-1.2.1
Beslut - Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2023
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2023:
2 februari, klockan 16.00
9 mars, klockan 16.00
13 april, klockan 16.00
4 maj, klockan 16.00
15 juni, klockan 16.00
7 september, klockan 16.00
5 oktober, klockan 16.00
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26 oktober, klockan 8.30 (budgetfullmäktige)
27 oktober (reservdag budgetfullmäktige)
9 november, klockan 16.00
7 december, klockan 16.00
Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2023. Förslaget har tagits
fram utifrån de förutsättningar som anges i kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning. Flera faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav på när kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen måste behandla vissa ärenden och när kallelsen med
handlingar till kommunfullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och
ersättare. I förslaget har också hänsyn tagits till helgdagar och skollov.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges ordinarie sammanträden
som huvudregel hållas på första helgfria torsdagen i varje månad, utom
januari, juli och augusti. I förslaget till sammanträdesplanering för 2023 har
hänsyn tagits så långt som möjligt till det ekonomiska årshjulet med månadsrapporter, delårsrapporter etc. Eftersom både delårsrapporten per den sista
april och delårsrapporten per den sista augusti ska behandlas av kommunfullmäktige föreslår stadsledningskontoret att ett undantag görs från huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning och att fullmäktiges sammanträde i juni
2023 hålls den 15 juni.
För att undvika att sammanträden infaller under skolloven föreslås även att
avsteg görs från huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning för fullmäktiges
sammanträden i mars, april och november. Det innebär att dessa sammanträden inte infaller på första torsdagen i månaden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.
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Dnr KS 2021/01811-8.2.4
Beslut - Svar på motion från (M) om att förhindra att barn blir
vräkta
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Anna Nordin (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar till Mimer att återinföra ett inkomstkrav för att hyra sina
lägenheter.
Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 § 405 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och Individ- och
familjenämnden.
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Bostads AB Mimer och Individ- och familjenämnden har inkommit med
remissvar.
Mimer har i huvudsak följande synpunkter:
Många har svårt att få en bostad idag trots att de behöver det. För många är
det en stor utmaning att etablera sig på bostadsmarknaden eller anpassa sitt
boende efter livssituation och inkomst. Att få en bostad med ett förstahandskontrakt kräver många gånger att man stått länge i kö, framförallt om man
endast kan efterfråga en billig lägenhet. Då krävs flera års väntetid.
Mimer skapar förutsättningar för fler att efterfråga ett tryggt förstahandskontrakt istället för att vara hänvisade till den svarta, många gånger dyra, och
otrygga andrahandsmarknaden. Mimer avser att en ansvarsfull uthyrning
innebär transparenta och rimliga krav på blivande hyresgäster, vilket är än
viktig del i arbetet för en bostadsmarknad som är tillgänglig för de flesta. Att
Mimer som fastighetsägare sedan 2015 inte har inkomstkrav är ett led i det.
Mimer bedömer att det är väldigt få som inte själva klarar av att ta ansvar för
vilken boendekostnad hushållet klarar av.
Individ och familjeförvaltningen har ett nära samarbete med Mimer. De
arbetar tätt för att undvika att hyresgäster och i synnerhet barnfamiljer blir
avhysta. Individ- och familjenämnden anger i sitt yttrande att av de barnfamiljer som vräkts under 2021 har fyra barnfamiljer av 23 haft kontrakt via
Mimer. Individ- och familjenämnden anger vidare att de anser att det främst
är andra insatser som behövs för att minska antalet vräkningar. Kopplingen
mellan att införa ett inkomstkrav i Mimer och antalet vräkningar av barnfamiljer är svag. Insatser som syftar till att fördjupa samarbetet med de
lokala hyresvärdarna för att minska vräkningar borde ge större effekt enligt
individ- och familjenämndens yttrande.
Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april och
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Dnr KS 2019/00447-3.9.3
Beslut - Svar på motion från (V) om sorteringsmöjligheter vid
offentliga papperskorgar
Förslag till beslut:
1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Motionens andra att-sats bifalls.
3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och
Vicktoria Bagi, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion
från (V) om sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar föreslagit
-att stadens papperskorgar successivt byts ut till nya med möjlighet till
källsortering
-att stadens offentliga papperskorgar anpassas eller byts ut med en tydlig
hylla för pant
-att medel för att genomföra att-sats ett och två tillsätt av Västerås
kommunfullmäktige enligt kostnadsförslag från berörd förvaltning
Kommunfullmäktige har den 19 mars 2019 §71 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Mälarenergi AB, Tekniska nämnden och
VafabMiljö kommunalförbund
Mälarenergi AB, Tekniska nämnden och VafabMiljö kommunalförbund har
inkommit med remissvar.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Motionens andra att-sats bifalls
3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/01929-1.2.1
Beslut - Svar på motion från (V) om att utlysa klimatnödläge i
Västerås
Förslag till beslut:
1. Motionens första att-sats avslås
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Olle Kvarnryd (V), Shiar Mala
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken Motion från (V)
om att utlysa klimatnödläge i Västerås föreslagit
1. Att Västerås stad erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills
det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.
2. Att Västerås stad i en informationskampanj redovisar de åtgärder som
kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt
vad det lokala näringslivet och medborgarna kan göra.
3. Att Västerås stad ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt
och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice kring
klimatarbetet.
Kommunfullmäktige har den 3 oktober 2019 §262 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/02341-7.5.2
Beslut - Svar på motion från (SD) om att avveckla kommunens
stöd till Ibn Rushd
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Emil Thessin (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att
avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd föreslagit att avveckla kommunens
stöd till Ibn Rushd.
Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 § 378 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Kulturnämnden som har inkommit med
remissvar.
Kulturnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
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För att ett studieförbund ska omfattas av möjligheten att ta del av statsbidrag
och regionala och kommunala stöd till studieförbund måste studieförbundet
vara godkänt att erhålla statsbidrag. För att få ta emot statsbidrag måste ett
studieförbund leva upp till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och
använda pengarna i linje med statens syften med att stödja folkbildningen.
Det är Folkbildningsrådet som beslutar att godkänna studieförbund. Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via
Folkbildningsrådet.
På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att
verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och
utveckla demokratin. Folkbildningsrådets styrelse har därför gett professor
Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushds verksamhet i förhållande till
statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget demokrativillkor. Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt,
i förhållande till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet har därför valt att
inte ompröva statsbidraget till Ibn Rushd. I Västmanland och Västerås
samordnas folkbildningsfrågorna av Västmanlands länsbildningsförbund och
länsbildningen ej haft anledning att ifrågasätta Folkbildningsrådets
bedömning.
Folkbildningsrådets generalsekreterare skickade den 29 april 2020 ett brev
till Sveriges kommuner och regioner för att förtydliga Folkbildningsrådets
ställningstaganden rörande studieförbundet Ibn Rushd. Deras bedömning är
att Ibn Rushd tar den kritik som riktats mot dem på stort allvar. Ibn Rushd
har tagit fram en plan som innehåller åtgärder för att stärka demokratiska
strukturer inom förbundet, kompetensutveckling av anställda och
förtroendevalda och en ökad transparens i studieförbundets verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av nämndens
yttrande och övrig information.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
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Dnr KS 2019/02342-2.4.0
Beslut - Svar på motion från (V) om att Västerås stad ska främja
goda arbetsvillkor i restaurang- och konferensbranschen
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och
Vicktoria Bagi från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion från
(V) om att Västerås stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurang- och
konferensbranschen föreslagit att krav på sociala villkor gällande lön,
försäkring, semester och arbetstid enligt aktuellt centralt kollektivavtal ställs
när Västerås stad bokar in sig på konferensanläggningar, hotell eller
restauranger.
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Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 §380 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd mot bakgrund av att de arbetsrättsliga villkoren redan beaktas i nya
upphandlingar som genomförs i enlighet med LOU:s avsnitt om arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2021/00231-7.4.1
Beslut - Svar på motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden ges en utökad budgetram på 350 000kr för 2023.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden samt miljö- och konsumentnämnden göra en förstudie för ett
kallbadhus. Förstudien ska omfatta:
- Lokaliseringsutredning utmed Mälarens strand
- Förslag på kallbadhusets funktion och innehåll
- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.
Ärendebeskrivning
Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala
Said (V) och Gabriella Howlden (V) har inkommit med en motion om att ett
kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad. I motionen
framgår att pandemin har ökat intresset för friluftsliv och kallbad i hela
Sverige och att vinterbadarna i Västerås är en relativt stor grupp som regelbundet samlas vid Lögastrand och ibland enskilt. Många äldre västeråsare
talar sig varma för det kallbadhus som revs 1948.
På Västerås stads e-förslagssida ligger nu ett förslag om ett kallbadhus i
Västerås, vilket då motionen skrevs hade stöttats av 581 västeråsare. Av
motionen framgår även att ett kallbadhus vid Lögastrand bland annat skulle
ge ett välkomnande intryck för besökare som anländer sjövägen och att ett
kallbadhus också skulle inbjuda till ökad samvaro utomhus.
Motionärerna föreslår:
- Att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder möjligheten att
bygga ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand.
- Att stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och utforma det
rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.
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Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och
förbyggande samt miljö- och konsumentnämnden med önskan om yttrande.
Samtliga nämnder utom kulturnämnden inkom med yttranden. Nedan
sammanfattas nämndernas synpunkter:
Byggnadsnämnden delar motionärernas syn på att ett kallbadhus i
Lögarängsområdet har potential att tillföra värdefulla kvaliteter till staden.
Byggnadsnämnden föreslår även att en utredning av alternativa lägen utmed
Mälarens strand ska ske.
Miljö- och konsumentnämnden bekräftar motionärernas iakttagelse om att
intresset för kallbad ökar, då de ser en ökning av förfrågningar om bad på
olika platser längs centrala delar av Mälarens strand.
Fastighetsnämnden upplyser om att ifall nämnden för idrott, fritid och
förebyggande får i uppdrag att utreda ett nytt kallbadhus kommer
fastighetsnämnden bistå i utredningar och i ett senare skede ett eventuellt
genomförande enligt lokalanskaffningsprocessen.
Tekniska nämnden delar motionärernas syn på att ett kallbadhus skulle
utgöra ett positivt tillskott i stadens utbud av utomhusaktiviteter och berika
Mälarstranden året om.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande prioriterar inte ett kallbadhus
uppfört av Västerås stad. Beslutet grundas utifrån:
- Den prioritering av olika idrotts- och friluftsanläggningar som nämnden för
idrott och friluftsliv har att hantera.
- Oklarhet gällande kostnaden för uppförande och drift. Vikten av
ekonomisk bärighet i verksamheten betonas. Det skulle ekonomiskt ge stora
utmaningar, då de verksamheter som kallbadhuset skulle behöva för att ge
ekonomiska förutsättningar är en marknad där staden inte fritt kan agera med
självklarhet utifrån rådande lagstiftning.
- Platsmässigt bedöms det saknas utrymme för på Lögastrand.
- Säkerhetsmässigt behövs bemanning då kombination av badande och bastu
är en uppenbar säkerhetsrisk.
- Västerås stad har ingen organisation för att hantera den komplexitet som ett
kallbad med föreslagen utformning skulle ge.
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden
samt miljö- och konsumentnämnden är sammanfattningsvis mycket positiva
till motionen. Då nämnden för idrott, fritid och förebyggande är den enda
nämnd som uttryckt att de ej står bakom motionens intentioner föreslås
tekniska nämnden att få uppdrag att leda en förstudie istället för nämnden för
idrott, fritid och förebyggande. Lokaliseringsförslag är dessutom en stor del
av förstudien, vilket går väl i linje med tekniska nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden ges en utökad budgetram på 350 000kr för 2023.
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3. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden samt miljö- och konsumentnämnden göra en förstudie för ett
kallbadhus. Förstudien ska omfatta:
- Lokaliseringsutredning utmed Mälarens strand
- Förslag på kallbadhusets funktion och innehåll
- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.

18
Dnr KS 2021/00456-6.0.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att begränsa möjlighet till
fusk hos studieförbund
Förslag till beslut:
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra attsats bifalls.
3. Motionens tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
4. Motionens fjärde attsats bifalls.
Ärendebeskrivning
Med anledning av uppmärksamheten i media kring utbrett fusk inom studieförbundsverksamheten har (M) i en motion begärt att kulturnämnden ska se
över reglerna för bidrag till studieförbunden verksamma i Västerås.
Kulturnämnden har i sitt motionssvar hänvisat till åtgärder som pågår på
riksnivå. Folkbildningsrådet är den nationella instans som avgör vilka
studieförbund som är berättigade till bidrag och Västerås stad fördelar bidrag
till de förbund som är godkända av Folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådet har i sina riktlinjer från regeringen fått ett uppdrag att
redovisa vilka åtgärder som görs för att statsbidraget till studieförbunden
används enligt syftet. Detta har mynnat ut i ett åtgärdsprogram kring förebyggande åtgärder, förstärkt kontroll och ett reformarbete av statsbidragssystemet som presenterats i april 2021. Hittills har det resulterat i att en
person maximalt kan delta 360 timmar (480 studietimmar) i ett studieförbund.
Kulturnämnden anser därmed att verksamheten redan är under granskning
och uppsikt av Folkbildningsrådet.
Med tanke på den omfattande granskning och åtgärder som pågår på
nationell nivå av de 10 studieförbundens verksamhet, samt att Västerås stad
grundar sina bidrag på förbund som är godkända nationellt ställer sig
stadsledningskontoret bakom kulturnämndens yttrande att dessa åtgärder är
tillräckliga och inte kräver ytterligare åtgärder på lokal nivå.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra attsats bifalls.
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3. Motionens tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
4. Motionens fjärde attsats bifalls.

19
Dnr KS 2021/01533-4.2.1
Beslut - Svar på motion från (M) om borttag av begränsning mot
servering av helflaskor vid bord
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om borttag av begränsning mot servering av helflaskor vid
bord föreslagit att serveringstillståndet i Västerås ändras så att det blir
möjligt för restauranger att erbjuda kunderna servering av helflaskor vid
bordet.
Kommunfullmäktige har den 2 september 2021, § 346 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till miljö- och konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden har inkommit med remissvar med i huvudsak
följande synpunkter på motionens förslag:
Alkohollagen utgör en av de bärande principerna i alkoholpolitiken och
reglerar bestämmelserna om när, hur och var servering av alkoholdrycker får
ske. Kommunen förfogar över de direkta redskapen när det gäller alkoholpolitiken i den del som avser tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagens bestämmelser. I egenskap av tillståndsmyndighet skall kommunen på
bästa möjliga sätt förverkliga intentionerna i alkohollagen.
För att leva upp till alkohollagens krav måste tillståndshavaren eller
serveringsansvarig person ha kontroll över serveringen till gästerna och de
serverade dryckerna, enligt Folkhälsomyndigheten som är tillsynsmyndighet
på nationell nivå. Det är då inte förenligt med kravet på återhållsamhet att
frånhända sig kontrollen genom att servera större mängder alkohol på en
gång till en person eller en mindre grupp människor. Som exempel kan
nämnas servering av helflaskor spritdryck, s.k. ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande. Denna serveringsmetod
kommer även i konflikt med andra bestämmelser i alkohollagen, till exempel
förbud mot servering till underåriga och berusade och krav på tillsyn över
serveringen.
Om servering av till exempel helflaskor spritdryck förekommer kan
kommunen i sin roll som tillståndsmyndighet meddela villkor i riktlinjer för
serveringstillstånd om att alkoholdrycker endast får serveras genom
sedvanlig bordsservering, vilket innebär att självservering eller självtagning
inte får förekomma. Serveringspersonalen serverar då drycken i gästernas
glas och lämnar inte kvar flaskan vid gästens bord. I Miljö- och konsumentnämndens gällande riktlinje finns dock inget angivet som begränsar
servering av helflaskor vid bord.
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Kravet att servering av alkoholdrycker inte får föranleda olägenheter i fråga
om ordning och nykterhet, gäller på serveringsstället och i dess omedelbara
närhet.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd med motiveringen att det i Västerås stads riktlinjer för serveringstillstånd finns inget angivet som begränsar servering av helflaskor vid bord.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

20
Dnr KS 2021/01818-1.5.2
Beslut - Svar på motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med
rubriken "Mer företagsvänliga nämnder" föreslagit att samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, individ- och familjenämnden, kulturnämnden, miljö-och konsumentnämnden, nämnden för idrott, fritid och
förebyggande, nämnden för personer med funktionsnedsättning, Skultuna
Kommundelsnämnd, tekniska nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.
Alla nämnder har inkommit med yttrande förutom individ- och familjenämnden som avböjde att svara.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
nämnderna i sina remissvar förklarat hur de arbetar för att bli mer företagsvänliga.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

15 (23)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-08-25

21
Dnr KS 2021/02358-3.12.4
Beslut - Svar på motion från (SD) om att införa parkeringszoner
för elsparkcyklar
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Stefan Handing
(SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tobias Utterstedt (SD)
har 2021-12-02 lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken
"Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar".
Motionärerna lyfter att användandet av elsparkcyklar den senaste tiden har
haft en enorm ökning i Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut
dem blir allt fler. Inte sällan placeras elcyklarna efter användning på ett
trafikfarligt sätt som leder till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk
dödsolycka inträffat efter att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på
en cykelbana. Personer med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu
större risk att skada sig då elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer.
Flera kommuner har beslutat att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med
dessa är för många. Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte
skadar sig. Flera kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har
redan infört detta.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige med anledning av
ovanstående att besluta:
- Att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för
elsparkcyklar på strategiska platser i city samt omliggande stadsdelar i
Västerås.
Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2021 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan
motionen på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och nämnden
för idrott-, fritid- och förebyggande. Samtliga nämnder har inkommit med
yttranden.
I september 2019 gav (MP), (S), (L) och (C) i uppdrag till teknik- och
fastighetsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för verksamheter som hyr ut
elsparkcyklar. En projektbeskrivning togs fram och godkändes av tekniska
nämnden den 24 oktober 2019. I befintligt uppdrag och i den projektbeskrivning som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring
specifika uppställningsplatser för elsparkcyklar. Arbetet med att utvärdera
frågan pågår hos teknik- och fastighetsförvaltningen och en sammanställning
av utvärderingen bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden
under våren 2022.
Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande konstaterar att de inte har något
att erinra på motionen då cykelparkeringar och liknande hanteras av
fastighetsägare.
Stadsledningskontoret kan liksom både tekniska nämnden och byggnadsnämnden konstatera att förslaget i motionen hanteras inom ramen för redan
pågående uppdrag från tekniska nämnden. Stadsledningskontoret delar även
byggnadsnämndens syn på att det i ett sådant uppdrag är viktigt att se dessa
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typer av fordon som en del av ett större system med kopplingar till andra
färdsätt, exempelvis kollektivtrafiken.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att frågan är
omhändertagen av berörd nämnd och att motionen därför inte föranleder
någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

22
Dnr KS 2021/02368-2.8.3
Beslut - Svar på motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och
upptäcka välfärdsbrott
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om etjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast tillse att en e-tjänst
kommer till stånd på stadens hemsida där tips om befarade välfärdsbrott kan
lämnas anonymt.
Kommunfullmäktige har den 2 december 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden och äldrenämnden.
Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar.
Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning framhåller att en visselblåsarfunktion redan finns som e-tjänst i staden. Nämnden anser därför att
den existerande visselblåsarfunktionen kan användas för det ändamål som
motionen anger.
Individ- och familjeförvaltningen har sedan 2006 arbetat metodiskt med att
upptäcka försök till bedrägerier och utreda dessa. Det förekommer idag
regelbundet att allmänheten tar kontakt med förvaltningen och förmedlar
misstanke om att någon uppgett oriktiga uppgifter vilka sedan utreds.
Nämnden menar att en e-tjänst i vilken medborgaren kan lämna uppgifter
främst är ett komplement till den befintliga möjligheten att via telefon eller
brev upplysa förvaltningen om misstänkta felaktiga utbetalningar.
Äldrenämnden bedömning är att det inte är svårigheter med att få in själva
informationen gällande välfärdsbrott som är problemet utan snarare att
kunna bevisa och utreda misstanken rent konkret. Nämnden anser att den
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redan existerande visselblåsarfunktionen kan användas för ändamålen som
motionen anger och ser därför inget behov av ytterligare en tjänst.
I nämndernas yttranden framgår att de berörda förvaltningarna redan arbetar
organiserat med att komma tillrätta med bidragsfusk. Det framgår även att
anmälningar redan kommer in via andra vägar och individ- och familjeförvaltningen menar att en e-tjänst av den typ som föreslås i motionen främst
skulle fungera som ett komplement till de andra kanalerna. Det framhålls
också från vård- och omsorgsförvaltningen att svårigheten inte är att få in
information om välfärdsbrott utan snarare att kunna utreda och bevisa
misstanken. Stadsledningskontorets bedömning är därför att eventuella
insatser för att komma tillrätta med välfärdsbrott därför i första hand bör
läggas på detta område, då svårigheten inte är att få in informationen utan att
kunna utreda ärendena.
Gällande förslaget från nämnden för personer med funktionsnedsättning och
äldrenämnden om att den befintliga visselblåsarfunktionen skulle kunna
användas för att rapportera välfärdsbrott så anser stadsledningskontoret att
det inte är ett lämpligt alternativ. I riktlinjen för visselblåsarfunktionen
framgår att den har inrättats för att underlätta för anmälare/visselblåsare att
anmäla misstanke om korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden i den egna verksamheten. Den är alltså inte avsedd för att
externa personer ska kunna rapportera in välfärdsbrott. Bedömningen från
stadsledningskontoret är därför att det inte är lämpligt att använda
visselblåsarfunktionen till det ändamål som föreslås i motionen, då
respektive syfte och målgrupp för tjänsterna är helt olika.
Det finns i övrigt redan ett webbformulär på Västerås stads hemsida där
synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten på ett enkelt sätt
kan lämnas. Staden arbetar strukturerat med synpunkter och klagomål och
enligt den policy som har antagits av kommunfullmäktige ska den som har
synpunkter på verksamheten få svar eller återkoppling om var ärendet
kommer att hanteras inom två dagar.
Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av att det redan finns möjlighet
att anmäla befarade välfärdsbrott via stadens hemsida att motionen inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

18 (23)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-08-25

23
Dnr KS 2022/00176-2.4.7
Beslut - Svar på motion från (V) om fria arbetsskor inom vård
och omsorg
Förslag till beslut:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala Said (V) och Marie Wiberg (V) har
inkommit med en motion om fria arbetsskor inom vård och omsorg.
I motionen framhålls att Västerås stads personal förtjänar skor av god
kvalitet så att de kan utföra sitt viktiga arbete utan att riskera att utsättas för
olyckor eller belastningsskador på grund av vad de har på fötterna.
Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att Västerås
stads personal inom vård och omsorg får skor betalda av arbetsgivaren en
gång per år.
Motionärerna beskriver att medarbetarna inom vård och omsorg går långa
sträckor varje dag på hårda betonggolv. I hemtjänsten transporterar sig
medarbetarna till brukarna i alla typer av väder. Arbetet ställer krav på bra
skor som ger det stöd som behövs. Kostnaden för en bra sko är ungefär 1 000
kr. Flera av medarbetarna har inte råd att köpa dessa skor utan köper
billigare skor. Belastningsskador och ont i knän, höfter, rygg, nacke och
axlar beror ofta på att man har fel skor som gör att man både står och går på
fel sätt. Bra arbetsskor för personal i vård och omsorg är även en jämställdhetsfråga. Inom mansdominerade yrken ingår oftast skor som en del av
arbetsklädseln och så borde det även vara inom kvinnodominerade yrken.
Motionen har remitterats till äldrenämnden och nämnden för personer med
funktionsnedsättning. Nämnderna har svarat på remissen och lämnar
följande bedömning:
Arbetet kring bra arbetsmiljö är viktigt och förvaltningen motsätter sig inte
ambitionen i motionen. Dock finns flera praktiska frågor som behöver
hanteras i samband med ett eventuellt inköp av arbetsskor, så som hur
inköpet ska gå till, hur skorna ska förvaras på arbetsplatsen, att säkerställa
om förmånsbeskattning föreligger eller ej, identifiera vilka medarbetare som
ska omfattas av fria arbetsskor, vilken nämnd som ska ta kostnaden samt
slutligen om medarbetare i privata utförare ska omfattas.
Utifrån ovanstående är bedömningen att motionen bör bifallas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
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24
Dnr KS 2021/02370-8.0.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att införa
Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att
införa Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad föreslagit att
införa "Våga bry dig" modellen i Västerås. Moderaterna menar att Västerås
stad, genom ett strukturerat arbete och information kan skapa tryggare
bostadsområden där de boende hjälper staden med det förebyggande och
sociala arbetet. De menar vidare att det kommer att behövas fler bostadsområden som karaktäriseras av medkänsla och civilkurage och grannar som
har kunskap om hur de kan agera om de känner oro för någon i deras närhet.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera, införa och samordna en
modell motsvarande "Våga bry dig" i Västerås.
Kommunfullmäktige har den 2 december 2021, § 503 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, nämnden för
idrott, fritid och förebyggande och Bostad AB Mimer.
Individ- och familjenämnden och Bostad AB Mimer har inkommit med
remissvar inom angiven tid (IFN 2021/00695-1.7.1). Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande har inkommit med remissvar den 17 maj 2022 (NIFF
2022/00112- 1.7.1).
Individ- och familjenämnden, Bostadsbolaget Mimer och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
De ställer sig positiva till införandet metoden Våga bry dig, men det kräver
samverkan. Individ- och familjenämnden nämner samverkan inom
kommunen, Länsstyrelsen, polisen, kvinnojouren och bostadsbolag.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
arbetet är påbörjat hos Bostad AB Mimer under våren 2021, men någon
modell är ännu inte implementerad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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Dnr KS 2022/00533-2.4.1
Beslut - Svar på motion från (V) om demokrati även på
arbetsplatsen
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria
Bagi (V) och Shiar Mala Said (V) har i en motion med rubriken Motion från
(V) om demokrati även på arbetsplatsen föreslagit:
att arbetsgivardelegationen får ett uppdrag att inleda en process tillsammans
med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att
överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Västerås
stad
att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen
antagits
att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som
försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat
dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att
frågorna som lyfts av motionärerna avseende exempelvis arbetstid och
anställningsfrågor fortsatt behöver hanteras av arbetsgivaren då dessa frågor
omges av ett antal arbetsrättsliga regler som en god arbetsgivare ska och
behöver använda och förhålla sig till.
Däremot omhändertas inflytande och delaktighetsfrågor, som lyfts av
motionärerna, i Västerås stad genom ett väl fungerande lokalt avtal om
samverkan. Samverkansavtalet omfattas av regelverk för både den
representativa samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga
organisationerna samt mer direkta inflytelseforum för medarbetare i form av
arbetsplatsträff och medarbetarsamtal.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Dnr KS 2021/01537-3.10.4
Beslut - Svar på motion från (SD) om att verka för att Västerås
flygplats blir beredskapsflygplats
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en
motion med rubriken Motion från (SD) om att verka för att Västerås
flygplats blir beredskapsflygplats föreslagit att kommunen ska informera
regeringen samt berörda myndigheter om att beslutet att avveckla Nya
Västerås flygplats AB har dragits tillbaka samt att det finns goda
förutsättningar att verka som beredskapsflygplats.
Kommunfullmäktige har den 2 september 2021, § 345 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
uppgifterna om flygplatsen måste kommuniceras för att öka möjligheterna
till att flygplatsen ska klassas som beredskapsflygplats.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

27
Dnr KS 2022/00163-4.2.1
Beslut - Svar på motion från (M) om ändrade riktlinjer för
tillfälliga serveringstillstånd
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken
Motion om ändrade riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd föreslagit att
skrivningarna i Riktlinjer för serveringstillstånd bör ändras så att de speciella
begränsningarna för öl, cider och spritdrycker tas bort för att kunna få
tillfälliga serveringstillstånd.
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2022 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till miljö- och konsumentnämnden som inkommit
med i huvudsak följande synpunkter:
Tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas i samband med festivaler och
evenemang i staden som Cityfestivalen, Summer meet eller liknande.
Tillstånden regleras i Riktlinjer för serveringstillstånd. Riktlinjerna anger att
tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas för servering av starköl och cider,
max 4,5 volymprocent och/eller vin. Det framgår också av riktlinjerna att
tillstånd för servering av spritdrycker inte lämnas vid tillfälliga
serveringstillstånd.
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Miljö- och konsumentnämnden bedömer att det skulle kunna finnas en risk
att servering av spritdrycker vid evenemang leder till en högre
berusningsgrad och därmed en minskad trygghet för besökarna vid
evenemanget. Att behålla en mer restriktiv hållning i riktlinjerna kan också
motiveras med stadens övergripande mål om trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete. Nämnden ser samtidigt att det kan vara rimligt
med vissa lättnader i riktlinjerna.
Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att riktlinjerna ändras så att
tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas för servering av starköl och cider
utan begränsning i alkoholhalt och/eller vin. Även servering av spritdrycker
skulle kunna beviljas i vissa fall, men eftersom det inte finns erfarenhet i
staden av servering av spritdrycker vid evenemang bör det i så fall ske under
en prövoperiod för att sedan utvärderas.
Barnperspektivet bör även vägas in vid evenemang som lockar många barn
och unga, som exempelvis Cityfestivalen. Därför bör det tydligt framgå att
stor återhållsamhet ska gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i
samband med evenemang som riktar sig till barn och ungdomar.
Miljö- och konsumentnämnden har även remitterat motionen till
Polismyndigheten som lämnat följande synpunkter:
En ändring av riktlinjerna för tillfälligt serveringstillstånd i Västerås ställer
krav på den sökande i form av mer personal och ordningsvakter för att kunna
kontrollera serveringsytan. Vid större evenemang under sommartid antas det
finnas serveringspersonal som är yngre och saknar erfarenhet varför
utbildning i regelverket vid försäljning av alkohol är absolut nödvändigt för
att till exempel förhindra överförsäljning. All personal ska ha utbildning i
den så kallade berusningstrappan.
Sedan miljö- och konsumentnämnden upprättade sitt yttrande har nämnden
beslutat att ändra riktlinjer för serveringstillstånd så att tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas för servering av starköl och cider utan begränsning i
alkoholhalt och/eller vin, samt att även servering av spritdrycker kan
beviljas. Nämnden gav vidare förvaltningen i uppdrag att utvärdera
förändringarna inför nästa evenemangssäsong. Därmed har intentionen i
motionen uppfyllts.
Då motionen kom in före nämndens beslut ska den enligt de rutiner som
tillämpas i Västerås stad normalt bifallas. I den aktuella frågan så skulle ett
bifall dock innebära att kommunfullmäktige går in i miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning och begränsar nämndens handlingsutrymme
vid eventuella framtida revideringar av riktlinjen. Därför föreslår
stadsledningskontoret att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.
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