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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

3
Dnr KS 1862992Nya interpellationer, frågor och motioner

4
Dnr KS 2022/00512-1.1.1
Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nils-Petter
Sjögren (SD)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Nils-Petter Sjögren (SD) har inkommit. Ny ersättare är Robert Holmberg
(SD).

5
Dnr KS 2022/00488-1.1.1
Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Agata Kosik
(S)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Agata Kosik (S) har inkommit. Ny ersättare är Mikael Stenås (S).

6
Dnr KS 2022/00497-1.1.1
Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mohammed
Rashid (M)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
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Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter
Mohammed Rashid (M) har inkommit. Ny ersättare är Karolina Kling (M).
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Dnr KS 2022/00693-1.1.1
Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Ulf Larsson (L)
Förslag till beslut:
1. Ulf Larsson (L) entledigas från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
2. Elisabeth Elander (L) väljs till ny ersättare i äldrenämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Ulf Larsson (L) som har valts till ersättare i äldrenämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

8
Dnr KS 2021/02397-1.1.1
Val av vice ordförande och ledamot i Västerås flygplats
Förslag till beslut:
1. Tomas Salzmann (M) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i
Nya Västerås Flygplats AB och utses istället till ledamot till och med den 31
december 2022.
2. Jonas Cronert (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Nya
Västerås Flygplats AB och utses istället till vice ordförande till och med den
31 december 2022.
Ärendebeskrivning
I aktieägaravtalet för Nya Västerås Flygplats AB framgår att Västerås stad
har att utse en vice ordförande samt två ledamöter till bolagets styrelse. I
nuläget är Jonas Cronert (S) utsedd till ordförande, Tomas Salzmann (M) till
vice ordförande och Jan Andhagen från Mälarenergi till ledamot.
För att Västerås stads platser i styrelsen ska överensstämma med
aktieägaravtalet föreslås att Tomas Salzmann (M) entledigas från sitt
uppdrag som vice ordförande och istället utses till ledamot, samt att Jonas
Cronert (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och istället utses till
vice ordförande.

9
Dnr KS 1865586Information - Personlig säkerhet inför valet
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1
Dnr KS 1810300Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering

2
Dnr KS 1865564Fastställande av föredragningslista

3
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

4
Dnr KS 2021/02396-1.3.2
Komplettering av protokoll - Riktlinjer för exploateringsavtal i
Mälarporten
Förslag till beslut:
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 2022
kompletteras med följande beslut:
"Beslut:
Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten godkänns.
Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) inkommer med särskilt
yttrande enligt följande:
"Det är bra att staden har tydliga riktlinjer och redan tidigt informerar
intressenter i ett utvecklingsområde om framtida kostnader. Det är viktigt för
Västerås stad att när området är utbyggt ska utbyggnationen kunna
finansieras utan finansiering via kommunalskatten."
Ärendebeskrivning
Västerås stad har, i enlighet med plan- och bygglagen, antagit riktlinjer för
exploateringsavtal. Riktlinjerna anger generella grundläggande principer för
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplaner på mark som inte
ägs av kommunen. För att skapa en förutsägbarhet och transparens för
exploatörer inom Mälarportsområdet har särskilda riktlinjer för
exploateringsavtal tagits fram för projektet, med en enhetlig princip för
fördelning av kostnader för genomförande av projektet. Dessa riktlinjer ska
ses som en förlängning av stadens tidigare antagna generella riktlinjer.
Riktlinjerna tas fram innan planprogrammet för Mälarporten då principerna
för fördelning av kostnader även ska tillämpas i de detaljplaner inom området som förväntas antas innan planprogrammet är godkänt.
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Mot bakgrund av ovanstående har fastighetsnämnden den 26 oktober 2021
beslutat att "föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till riktlinjer
för exploateringsavtal i Mälarporten".
Yrkanden
Jesper Brandberg (L), Amanda Grönlund (KD) och Elisabeth Unell (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag."
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde den 10 mars 2022
ärendet "Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten". På grund av ett fel
fördes dock aldrig beslutet in i protokollet. Protokollet från den 10 mars
2022 behöver med anledning av detta fel kompletteras med det aktuella
beslutet.

5
Dnr KS 2022/00023-1.4.2
Beslut - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2022 för Västerås stad
Förslag till beslut:
1. Rapporten godkänns.
2. Nämnder med underskott ska sätta in åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
3. Medel ur kommunstyrelse-reserven får nyttjas till följande ändamål:
a. 2 mnkr till scenkonstbiennalen till Teater Västmanland via kulturnämnden
b. 2,5 mnkr till byggnadsnämnden för en ökning av antalet detaljplaner
c. 0,5 mnkr till kommunstyrelsen (översiktsplanens budget) i syfte att
långsiktigt kunna tillgodose behovet av styckebyggartomter och 9,5 mnkr till
fastighetsnämnden för konsultkostnader för projektledning och
förprojektering av gator samt gata/parks arbete.
d. 0,5 mnkr till miljö- och konsumentnämnden för utökade
livsmedelskontroller
e. 1,4 mnkr till kommunstyrelsen för samordnad varudistribution och
kartläggning av landskapstyper och ekosystem
f. 0,5 mnkr till kommunstyrelsen för Västerås klimatlöfte
g. 2 mnkr till kommunstyrelsen för universitetssatsning
h. 420 000 kr avsätts för att finansiera Kvinnohusets verksamhet när staten
drar sig ur sitt åtagande. Denna finansiering gäller under förutsättning att
staten inte återkommer med finansiering
Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 per 30 april för staden med en översiktlig sammanfattning
från de kommunala bolagen och kommunalförbunden överlämnas från
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.
Årets prognos för Västerås stad visar ett positivt resultat på 229 mnkr, vilket
är 80 mnkr bättre än budget. Prognosen innebär ett resultat på 2,4 % av
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skatter och generella bidrag mot budgeterade 1,6 %. I prognosen ingår en
ökning av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag med 139 mnkr.
Sammantaget har bolag och kommunalförbund en prognos på överskott mot
budget med 28 mnkr.
I årsplan 2022 finns 28 mnkr reserverade för särskilda satsningar för
nämnderna att äska medel. Utifrån nämndernas äskanden av reserven
föreslås att 18,9 mnkr fördelas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapporten godkänns.
2. Nämnder med underskott ska sätta in åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
3. Medel ur kommunstyrelse-reserven får nyttjas till följande ändamål:
a. 2 mnkr till scenkonstbiennalen till Teater Västmanland via kulturnämnden
b. 2,5 mnkr till byggnadsnämnden för en ökning av antalet detaljplaner
c. 0,5 mnkr till kommunstyrelsen (översiktsplanens budget) i syfte att
långsiktigt kunna tillgodose behovet av styckebyggartomter och 9,5 mnkr till
fastighetsnämnden för konsultkostnader för projektledning och
förprojektering av gator samt gata/parks arbete.
d. 0,5 mnkr till miljö- och konsumentnämnden för utökade
livsmedelskontroller
e. 1,4 mnkr till kommunstyrelsen för samordnad varudistribution och
kartläggning av landskapstyper och ekosystem
f. 0,5 mnkr till kommunstyrelsen för Västerås klimatlöfte
g. 2 mnkr till kommunstyrelsen för universitetssatsning
h. 420 000 kr avsätts för att finansiera Kvinnohusets verksamhet när staten
drar sig ur sitt åtagande. Denna finansiering gäller under förutsättning att
staten inte återkommer med finansiering
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.

6
Dnr KS 2022/00795-1.4.1
Beslut - Strategiska underhållsinvesteringar 2022,
gatubeläggning och bro
Förslag till beslut:
Höjning av investeringsram 2022 för tekniska nämndens strategiska
underhållsinvesteringar, gatubeläggning och bro med 15 mnkr, från 51 mnkr
till 66 mnkr godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 18 maj 2022 att ge stadsledningskontoret i
uppdrag att skriva fram ett ärende till nästa kommunstyrelsesammanträde om
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att utöka ram 2022 för tekniska nämndens strategiska
underhållsinvesteringar, gatubeläggning och bro med 15 mnkr.
Bakgrunden är den årliga avrapporteringen från teknik- och
fastighetsförvaltningen till kommunstyrelsen, gällande underhållsbudgetens
påverkan på gatuanläggningens kvalitet 2022 (KS 2018/01044- 1.4.2).
Med ett tillskott på 15 mnkr i ram till 66 mnkr för 2022 har tekniska
nämnden möjlighet att utöka med insatser inom både vägbeläggning och
brounderhåll. På beläggningssidan innebär det bland annat beställning av
omasfaltering av fler sträckor. Planeringen görs då även utifrån Mälarenergis
behov av ledningsarbeten.
Inom vägbeläggning ger ny asfalt på stadens gång- och cykelvägar samt
gator minskat buller, ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet. Den
ursprungliga beläggningsplaneringen kan genomföras efter att ha behövt
bantats ned på grund av den kraftiga indexregleringen. Utöver detta kan
ytterligare gång- och cykelvägar planeras in och eftersatta villagator får
möjlighet till ny asfalt. Tidiga åtgärder kan också genomföras i större
utsträckning vilket minskar risken för att dyrare åtgärder annars krävs
senare.
För brounderhåll kan bland annat projekteringar tidigareläggas, exempelvis
reparation av GC-broar på Råby och åtgärder för rörbro vid Björnövägen vid
avfart Tegeluddsvägen. Även att exempelvis påbörja åtgärder bland de 55
gång- och cykeltunnlar i prefabricerad betong där det genomförts särskilda
inspektioner, med fokus på säkerhet för gående och cyklister.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Höjning av investeringsram 2022 för tekniska nämndens strategiska
underhållsinvesteringar, gatubeläggning och bro med 15 mnkr, från 51 mnkr
till 66 mnkr godkänns.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.
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Dnr KS 2022/00804-6.0.2
Beslut - Godkännande av planering för 450 platser i
Persboskolan
Förslag till beslut:
Planering för 450 platser i Persboskolan godkänns.
Ärendebeskrivning
Persboskolan i Skultuna kommundelsförvaltning står inför ett
renoveringsbehov och ett bedömt utökat behov till 450 platser. Det rådande
omvärldsläget innebär samtidigt sannolikt kostnadsökningar.
Projektgrupp och verksamhet har tillsammans arbetat med att parera de
befarade kostnadsökningarna och det ökade behovet av antalet platser genom
att skapa en mer yteffektiv och kompakt byggnad. Det ses som görbart att
kunna leverera det ökade antalet platser på samma yta och möjligt att öka
kostnadseffektiviteten för att begränsa ökningen i projektets totalutgift. Även
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att den ursprungliga tidplanen hålls med byggstart till årsskiftet 2022-2023
och inflyttning hösten 2025.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Planering för 450 platser i Persboskolan godkänns.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.
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Dnr KS 2022/00772-1.2.1
Beslut - Tillägg till reglemente för miljö- och konsumentnämnden
Förslag till beslut:
Tillägg till reglemente för miljö- och konsumentnämnden inklusive
revidering av laghänvisning, antas under förutsättning att Sveriges riksdag
beslutar om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, enligt följande.
En ny punkt 17 läggs till under § 1, som lyder "Svara för den tillsyn som
ankommer på kommunen enligt lag (2022:XXXX) om tobaksfria
nikotinprodukter" och punkt 9 revideras med aktuell laghänvisning till lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ärendebeskrivning
Beslut om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter förväntas fattas av
Sveriges riksdag den 21 juni 2022. Den nya lagen förväntas träda i kraft den
1 augusti 2022. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste
anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel
vitt snus.
Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer
produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och på varje
försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synligt meddelande med
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria
nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara
märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen
förväntas även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet
med den nya lagen är att skydda framförallt barn och unga mot
beroendeframkallande produkter.
Kommunerna kommer tillsammans med Polismyndigheten vara ansvariga
för tillsynen på försäljningsställena. Västerås stad behöver därför fatta beslut
om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från
försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige delegerar ansvaret
för kommunens uppgifter avseende tillsyn till miljö- och konsumentnämnden
genom att skriva in ansvaret i nämndens reglemente. Samtidigt föreslås att
en uppdatering med korrekt laghänvisning, lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter, förs in under punkt 9 i § 1 i reglementet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
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Tillägg till reglemente för miljö- och konsumentnämnden inklusive
revidering av laghänvisning, antas under förutsättning att Sveriges riksdag
beslutar om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, enligt följande.
En ny punkt 17 läggs till under § 1, som lyder "Svara för den tillsyn som
ankommer på kommunen enligt lag (2022:XXXX) om tobaksfria
nikotinprodukter" och punkt 9 revideras med aktuell laghänvisning till lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.
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Dnr KS 2022/00523-3.3.2
Beslut - Medgivande till överlåtelse av fastigheten Rocklunda 6
Förslag till beslut:
Ägare till Rocklunda Fastigheter AB, org.nr 556060-5213, medges inte att
indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, org.nr 556981-7660, eller något till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.
Ärendebeskrivning
Rocklunda Fastigheter AB har inkommit med en skriftlig begäran daterad
den 30 mars 2022, om att staden ska lämna sitt medgivande till att indirekt
överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
närstående bolag. Fastighetsdelegationen beslutade den 4 april 2022 att
hänskjuta ärendet om begäran om medgivande till kommunstyrelsen för
hantering.
Rocklundaavtalet undertecknades den 1 december 2006 mellan Västerås stad
och Rocklunda Fastigheter AB. Hyrestiden är 2006-05-08 till 2031-04-30.
Uppsägning av kontraktet ska ske senast 9 månader före hyrestidens utgång i
annat fall förlängs avtalet med 36 månader för varje gång. Hyresavtalet
innehåller en option att vid avtalstidens utgång förvärva aktierna i det bolag
som är hyresvärd och som äger den hyrda fastigheten. Vid utnyttjande av
optionen ska hyresgästen betala en köpeskilling som motsvarar aktiernas
marknadsvärde vid tillfället. Vid utnyttjandet av optionen ska
marknadsvärdet på aktierna beräknas dels med beaktande av de
projektvärden som finns på hyresobjektet vid köpetillfället, dels med
utgångspunkt att hyresobjektet vid köpetillfället kommer att generera
hyresintäkter i paritet med de hyresintäkter som fastigheten historiskt
genererat.
Årlig hyreskostnad för Staden 2022 är ca 94 Mkr. Enligt nuvarande
hyresavtal hyressätts nyinvesteringar under 10 Mkr med ett belopp
motsvarande STIBOR + 5.25 % räknat på totalt investeringsbelopp.
Nyinvesteringar över 10 Mkr hyressätts utifrån separat förhandling. Det
föreligger en tvist mellan Staden och Rocklunda Fastigheter AB avseende
hyresvärdens åtagande enligt hyreskontraktet om uppfyllnad av krav för de
arrangemang som anläggningen avses användas för, vilket förutsätts gälla av
Staden men ej accepteras av hyresvärden.
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I hyresavtalet anges att hyresvärden inte har rätt att utan hyresgästens
skriftliga medgivande överlåta hela eller delar av den hyrda fastigheten.
Ägarna av aktiebolaget som äger den hyrda fastigheten har inte rätt att utan
hyresgästens skriftliga medgivande överlåta aktier i bolaget. Medgivande
enligt ovan får av hyresgästen vägras endast om hyresgästen har befogad
anledning att motsätta sig sådan överlåtelse.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021 att uppdra till
fastighetsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen presentera alternativa
lösningar för Rocklundaområdet och det som Rocklundaavtalet (huvud/grundavtalet) idag reglerar. Förhandling med Rocklundafastigheter pågår
sedan våren 2021. Rocklundaområdet är av stor strategisk betydelse för
Västerås stad och dess kommunmedlemmar avseende den framtida
utvecklingen av idrott och friluftsliv i staden. Det finns omständigheter som
talar för att det vore bättre ur strategisk synpunkt att staden själv ägde
fastigheten. Mot bakgrund av ovan anfört anser staden sammantaget att
fastigheten inte ska överlåtas till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.
Medgivande kan därför inte lämnas.
Kommunfullmäktige behandlade detta ärende den 12 maj 2022. En minoritet
i kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med följande
motivering:
- Den tilltänkta köparen ges möjlighet att beskriva syftet med köpet och hur
man har tänkt att gemensamt utveckla Rocklundaområdet med staden.
- Presentera underlag från de förhandlingar som varit med ägaren.
- Presentera de alternativ som arbetats med. Som vi ser det finns flera
alternativ. Det kan handla om att staden vill köpa tillbaka området, ett
förlängt avtal med precisering om hur området ska utvecklas eller en
kombination av dessa båda. Dessa olika möjligheter behöver utvecklas i
beslutsunderlaget.
- Presentera underlag med förutsättningar för återköp utifrån de avtal som
finns.
- Komplettera med underlag där tolkningar av gällande avtal finns med.
- Komplettera med juridisk bedömning av möjligheterna att kunna säga nej
till försäljningen
Stadsledningskontoret har på nytt berett ärendet med anledning av
återremissen i kommunfullmäktige genom att samråda med teknik- och
fastighetsförvaltningen. Stadsledningskontoret kan konstatera att det
underlag som punkterna tar sikte på omfattar uppgifter som finns hos
fastighetsnämnden med anledning av det uppdrag nämnden fått av
kommunfullmäktige den 11 mars 2021 och som alltjämt pågår.
Fastighetsnämnden beslutade 23 mars 2021 att utse en arbetsgrupp bestående
av fastighetsnämndens presidium, direktör samt en ekonom och en jurist.
Fastighetsnämnden uppdrog också till ovanstående arbetsgrupp att arbeta
med fullmäktige uppdraget å nämndens vägnar.
Det har hållits ett uppstartsmöte med arbetsgrupp och fastighetsägaren, fem
beredningar i arbetsgruppen, samt 12 förhandlingsmöten mellan staden och
fastighetsägaren fram till dess ärendet om begärande av medgivande av
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överlåtelse av Rocklunda till Samhällsbyggnadsbolaget inkom till Staden
den 30 mars 2022.
Rocklundaavtalet är ett stort och komplext avtal. Utifrån
kommunfullmäktigeuppdraget att presentera olika alternativa lösningar har
förhandlingsmötena i huvudsak varit inriktade på förhandling avseende ett
nytt hyresavtal alternativt ett förvärv av Rocklundaområdet. Ett så kallat
nollalternativ har konstaterats vara att låta befintligt avtal löpa ut och vid
avtalstidens slut antingen förhandla om förlängt hyresavtal eller att nyttja
återköpsklausul. En del i arbetet har också varit att försöka identifiera och
reda ut punkter där meningsskiljaktigheter föreligger och en del oklarheter i
avtalsrelationen. Staden har verkat för att hålla tempo i processen och lämnat
förslag kring olika upplägg. Fortsatt förhandling krävs för att se om
förutsättningar finns för att nå en överenskommelse mellan parterna kring
något av alternativen. Parallellt med förhandling har också en utredning
påbörjats kring alternativet med lokalisering av arenor på annan lämplig
plats i Västerås.
Övriga uppgifter som finns i ärendet hos fastighetsnämnden med anledning
av fullmäktiges uppdrag ifrån den 11 mars 2021 omfattas sannolikt av
sekretess till skydd för stadens ekonomiska intresse (affärssekretess) enligt
19 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen. Stadsledningskontoret
bedömer efter samtal med teknik- och fastighetsförvaltningen att ärendet inte
kan kompletteras med ytterligare uppgifter som minoritetsåterremissen
motiverats med, utan att sekretessbelagda uppgifter riskerar att röjas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Ägare till Rocklunda Fastigheter AB, org.nr 556060-5213, medges inte att
indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, org.nr 556981-7660, eller något till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.

10
Dnr KS 2022/00682-2.5.0
Beslut - Köp av lagerbolag för försäljning av fastigheter, Bostads
AB Mimer
Förslag till beslut:
1. Bostads AB Mimer godkänns förvärva 4 stycken NYAB (så kallade
lagerbolag).
2. Lagerbolagen ska efter bolagsförvärv byta namn till "Bolag 1-4 AB" eller
något annat liknande namn.
3. Förslag till bolagsordning för bolagen "Bolaget 1-4 AB" godkänns.
4. Bostads AB Mimer godkänns överlåta fastigheterna Allmogekulturen 7,
Svarta Plan 1 samt Kasernen 5 och 6, Västerås till bolagen "Bolaget 1-4
AB".
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5. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för
bolagen "Bolag 1-4 AB":
Ordförande Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer
Martin Gepertz, Bostads AB Mimer
Gustav Hanstad, Bostads AB Mimer
6. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till
lekmannarevisorssuppleant.
7. Bostads AB Mimer godkänns sälja samtliga aktier i bolagen "Bolaget 1-4
AB" till extern part.
8. Bostads AB Mimer ska löpande redovisa respektive försäljning av aktier
för Västerås Stadshus AB:s styrelse och årsvis i samband med affärsplanen
(bolagsdagen) beskriva vilka fastigheter som överfört till "Bolag 1-4 AB"
och sålt till extern part enligt vad som beslutades i Bostads AB Mimers
styrelse i april 2022.
Ärendebeskrivning
För att långsiktigt stärka Mimers ekonomi samt för att renodla Mimers
fastighetsportfölj till att främst omfatta bostäder har Mimers styrelse gett VD
i uppdrag att renodla fastighetsportföljen genom fastighetsförsäljningar. Ett
uppdrag som är i linje med gällande ägardirektiv. Arbetet påbörjades under
2020 och har sedan dess omfattat en försäljningsvolym på 268,8 mkr till en
reavinst om 41,3 mkr, exkl Förseglet. I denna volym ingår bla Mimers gamla
kontor, Klipper Hotell/Bluemoon Bar, ett större fastighetspaket till Västerås
stad, exploateringsmark samt försäljningen av vindkraftverket. I Mimers
verksamhetsplan och budget för 2022 avses att avluta uppdraget avseende
fastighetsförsäljningar från 2020. De fastigheter som omfattas är:
- Del av Allmogekulturen 7
- Del av Svarta Plan 1
- Kasernen 5 och 6
Vid försäljning av fastigheter bör även lagerbolag kunna köpas i syfte att äga
fastighet i bolag före kommande fastighetstransaktion. Förslag till beslut
föreslås således att Bostads AB Mimer godkänns att förvärva 4 stycken
NYAB (så kallade lagerbolag).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Bostads AB Mimer godkänns förvärva 4 stycken NYAB (så kallade
lagerbolag).
2. Lagerbolagen ska efter bolagsförvärv byta namn till "Bolag 1-4 AB" eller
något annat liknande namn.
3. Förslag till bolagsordning för bolagen "Bolaget 1-4 AB" godkänns.
4. Bostads AB Mimer godkänns överlåta fastigheterna Allmogekulturen 7,
Svarta Plan 1 samt Kasernen 5 och 6, Västerås till bolagen "Bolaget 1-4
AB".
5. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för
bolagen "Bolag 1-4 AB":
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Ordförande Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer
Martin Gepertz, Bostads AB Mimer
Gustav Hanstad, Bostads AB Mimer
6. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till
lekmannarevisorssuppleant.
7. Bostads AB Mimer godkänns sälja samtliga aktier i bolagen "Bolaget 1-4
AB" till extern part.
8. Bostads AB Mimer ska löpande redovisa respektive försäljning av aktier
för Västerås Stadshus AB:s styrelse och årsvis i samband med affärsplanen
(bolagsdagen) beskriva vilka fastigheter som överfört till "Bolag 1-4 AB"
och sålt till extern part enligt vad som beslutades i Bostads AB Mimers
styrelse i april 2022.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.

11
Dnr KS 2022/00726-3.3.1
Beslut - Överlåtelse av Slättberga 1 och del av Slättberga 2
Förslag till beslut:
1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad
avseende Slättberga 1 godkänns.
2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad
avseende del av Slättberga 2 godkänns.
Ärendebeskrivning
Logivst Estate AB (Köparen) har för avsikt att uppföra ett lager om 15 000
kvm BTA med tillhörande utställningslokal åt Twistshake. Förslag till
köpeavtal har upprättats. Ekonomisk kontroll är gjord. Säkerhetskontroll har
inte genomförts då Logivst Estate ägs av Twisthakes ägare och etablerade ehandelsinvesterare.
Fastighetsnämnden beslutade 2022-04-26 att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad
avseende Slättberga 1 godkänns.
2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad
avseende del av Slättberga 2 godkänns.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad
avseende Slättberga 1 godkänns.
2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad
avseende del av Slättberga 2 godkänns.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.
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Dnr KS 2022/00657-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 mars 2022
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 2022
anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser
kvartal januari till och med mars 2022.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 2022
anmäls och läggs till handlingarna.

13
Dnr KS 2022/00649-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 mars 2022
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda
bistånds-beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med
mars 2022 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal januari till och
med mars 2022.

12 (32)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-06-09

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars
2022 anmäls och läggs till handlingarna.

14
Dnr KS 2021/02310-1.3.6
Beslut - Återrapport av uppdrag - Förslag på en Code of Conduct
för det politiska arbetet i Västerås
Förslag till beslut:
1. Förslaget på bemötandekod för förtroendevalda i Västerås stad antas.
2. Uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
I november 2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion
framskriven av Elisabeth Unell (M) och Anna Nordin (M).
Beslutet innebar att kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på
en Code of Conduct, en så kallad bemötandekod, för det politiska arbetet i
Västerås. Detta med anledning av händelser som visar på att det finns ett
behov av en levande diskussion om hur vi bemöter varandra.
Ett förslag till en bemötandekod har arbetats fram och det har varit på remiss
till fullmäktigegrupperna och kommunfullmäktiges presidium. Inga
synpunkter har inkommit under remisstiden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslaget på bemötandekod för förtroendevalda i Västerås stad antas.
2. Uppdraget avslutas.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet.

15
Dnr KS 2021/01631-1.3.2
Beslut - Upphävande av medarbetarpolicy samt chefsuppdrag
och ledarpolicy
Förslag till beslut:
Västerås stads styrande dokument Västerås stads medarbetarpolicy antagen
av kommunfullmäktige den 6 november 2008 och Västerås stads
chefsuppdrag- och ledarpolicy antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober
2015 upphävs.
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Ärendebeskrivning
Sedan 2019 har ett utvecklingsarbete kring värdegrunden "Alltid bästa
möjliga möte" genomförts på uppdrag av stadsdirektör. Syftet med
utvecklingsarbetet var att konkretisera kommunfullmäktiges beslut från 2015
om en gemensam värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. Ännu ett syfte var
att skapa en röd tråd genom hela medarbetarresan utifrån värdegrunden och
sätta fokus på mötet med kund, kollega och samarbetspartner. Målet med
arbetet har varit att öka medvetandet kring vilka beteenden som bidrar till en
önskad arbetsplatskultur och därmed också till en ökad leverans av
uppdraget till kund.
För att uppnå stegförflyttningar inom området har olika aktiviteter kopplat
till HR-områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla
genomförts under 2019 - 2021. Nedan nämns några aktiviteter:
- Ny kommunikationsstrategi utifrån värdegrunden kopplat till intern
kommunikation och arbetsgivarvarumärket. Denna syftar till att skapa dialog
och lyfta goda exempel på hur värdegrunden konkretiseras i beteenden i
mötet med kund, kollega eller samarbetspartners.
- Ny stadsövergripande mall för medarbetarsamtal och lägesavstämningar.
- Ny ledarutbildning för stadens chefer. Under 2020 - 2021 träffade
stadsdirektören cirka 300 chefer vid olika tillfällen för att genomföra
utbildningen "Ledarskap genom alltid bästa möjliga möte". I samband med
utbildningen togs även ett nytt utbildningsmaterial fram för att skapa
förutsättningar för chefer att genomföra olika aktiviteter tillsammans med
medarbetare. Utbildningen är nu en del av stadens chefsintroduktion och
genomförs en gång på våren och en gång på hösten.
- Nya lönekriterier kopplat till värdegrunden togs fram och implementerade
under 2021. I samband med genomförandet genomfördes även en
stadsövergripande utbildning för alla chefer under ledning av
förhandlingschefen.
- Bemötandekod för medarbetare och chefer i Västerås stad.
Bemötandekoden
Som en del av utvecklingsarbetet har en Bemötandekod för "Alltid bästa
möjliga möte" tagits fram för medarbetare och chefer i Västerås stad.
Bemötandekoden (diarienummer KS 2020/00438) är ett internt
styrdokument beslutat av stadsdirektör, som på att pedagogiskt sätt knyter
ihop flera av styrdokumenten inom medarbetarskap och ledarskap till ett och
samma dokument. Syftet är att det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara
tydligt vilka förväntningar, förhållningssätt och spelregler som gäller på
arbetsplatsen. Bemötandekoden tar till exempel upp en säker och hållbar
arbetsplats och att det aldrig är tillåtet med diskriminering, kränkande
särbehandling eller trakasserier på arbetet. Samtliga områden inom
Bemötandekoden är kopplade till värderingarna i "Alltid bästa möjliga
möte". Den innehåller även hänvisningar kring hur och var medarbetare kan
vända sig i olika situationer.
Under 2021 reviderades Bemötandekoden med ett nytt stycke:
Medarbetarskap och Ledarskap genom Alltid bästa möjliga möte. Syftet med
revideringen var att tydliggöra övergripande riktning och förväntningar på
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medarbetarskap samt chefs- och ledarskap i Västerås stad. Stycket är också
en strategiskt viktig riktning för medarbetarutveckling och ledarutveckling i
Västerås stad, något som är av hög prioritet kopplat till stadens
kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Västerås stads styrande dokument Västerås stads medarbetarpolicy antagen
av kommunfullmäktige den 6 november 2008 och Västerås stads
chefsuppdrag- och ledarpolicy antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober
2015 upphävs.

16
Dnr KS 2021/00141-1.4.1
Beslut - Återrapportering av uppdrag, identifiera platser i
befintligt eller tillkommande gatunät där cykelgator skulle vara
lämpliga, som en del i att utveckla cykelstaden Västerås.
Förslag till beslut:
Följande ändringar görs i ärendeunderlaget:
1. Stycke 1.2 skrivs om så att det blir tydligt att inga parkeringsplatser för
bilar ska tas bort på Domkyrkoesplanaden.
2. Stycke 7 om Brahegatan och Knutsgatan skrivs om så att det blir tydligt
att inga gator stängs av för biltrafik och att inga parkeringsplatser ska tas
bort.
3. Rapporten läggs till handlingarna, med ovanstående revideringar, och
uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 uppdraget från kommunfullmäktige
att identifiera platser i befintligt eller tillkommande gatunät där cykelgator
skulle vara lämpliga, som en del i att utveckla cykelstaden Västerås.
Uppdraget är genomfört och återrapporterades till tekniska nämnden 202110-21.
I den rapport som tagits fram presenteras de gator som har identifierats som
lämpliga i ett första skede. Den framtagna rapporten utgör en grund för
fortsatt arbete inom staden. I rapporten har det föreslagits sträckor i befintligt
eller tillkommande gatunät där cykelfartsgator kan vara lämpliga. Detta med
bakgrund i att regeringen under 2020 gjort det möjligt för kommuner att
reglera gator som cykelfartsgator.
De gator som presenteras i rapporten behöver analyseras vidare innan det
kan fastställas om de är helt lämpliga som cykelfartsgator. Arbetet med att
identifiera och eventuellt implementera cykelfartsgator i Västerås kommer
att fortsätta även efter att rapporten presenterats, bland annat i kommande
detaljplaner, planprogram och investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Följande ändringar görs i ärendeunderlaget:
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1. Stycke 1.2 skrivs om så att det blir tydligt att inga parkeringsplatser för
bilar ska tas bort på Domkyrkoesplanaden.
2. Stycke 7 om Brahegatan och Knutsgatan skrivs om så att det blir tydligt
att inga gator stängs av för biltrafik och att inga parkeringsplatser ska tas
bort.
3. Rapporten läggs till handlingarna, med ovanstående revideringar, och
uppdraget avslutas.

17
Dnr KS 2021/01147-4.4.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med
rubriken Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten föreslagit:
1. Att ta fram en långsiktig plan för Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
2. Att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
3. Att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida
(reserv)vattentäkter.
Kommunfullmäktige har 17 juni 2021, § 311, remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, miljö- och
konsumentnämnden, byggnadsnämnden samt Mälarenergi.
Svar har inkommit från samtliga remissinstanser. De inkomna svaren anger i
huvudsak att det är mycket viktiga och relevanta frågor. Det framgår av
svaren att de frågor som väcks i motionens första och tredje att-sats befinner
sig i en utredningsfas inom ramen för handlingsplanen för yt- och
grundvatten. Motionens andra att-sats ligger som en aktiv åtgärd inom ramen
för arbetet med ovan nämnda handlingsplan.
Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att motionens att-satser inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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18
Dnr KS 2018/02569-1.3.6
Beslut - Svar på motion från (M) om bättre kontroll över Västerås
stads upphandlingar
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om bättre kontroll över Västerås stads upphandlingar
föreslagit att det ska införas, för såväl kommunala nämnder som bolag, att ett
överskridande av ursprunglig upphandlingssumma med mer än 10 % vid
ramavtal eller enskilda projekt som överstiger 50 miljoner kronor
automatiskt ska skickas tillbaka till aktuell nämnd eller bolagsstyrelse för
nytt beslut.
Kommunfullmäktige har den 29 november 2018 § 328 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 11 november 2021 § 465 har en reviderad version av motionen lämnats
in och remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det
som föreslås gällande styrningen inom koncernen redan planeras att införas
genom en investeringspolicy som förbereds för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 mars
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

19
Dnr KS 2021/01129-3.3.6
Beslut - Svar på motion från (KD) om utveckling av Västerås
skärgård
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att tillsammans
med tekniska nämnden och byggnadsnämnden ta fram ett
utvecklingsprogram för Västerås skärgård.
Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) har inkommit med en motion
om utveckling av Västerås skärgård. I motionen framgår att trots att Västerås
är en mälarstad har mycket fokus legat på torra land. Västerås tidigare
styrdokument "Visionen för friluftsliv och turism i Västerås skärgård" är
inaktuellt. Dokumentet antogs av fullmäktige 2008-05-26 och hade en
genomförandetid på sex år.
Motionärerna föreslår:
- Att ett nytt program för utveckling av Västerås skärgård tas fram.
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Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för idrott, fritid och
förebyggande, byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande senast
den 31 oktober 2021.
Beslut i byggnadsnämnden togs 2021-10-20, i tekniska nämnden 2021-10-21
och i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 2022-02-22 där de ställer
sig bakom motionärernas förslag på att ett nytt program för utveckling av
Västerås skärgård tas fram.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 april och
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att tillsammans
med tekniska nämnden och byggnadsnämnden ta fram ett
utvecklingsprogram för Västerås skärgård.

20
Dnr KS 2021/00525-3.12.5
Beslut - Svar på motion från (-) om hantering av fordonsbränder
och vattenflöden från stadens parkeringshus
Förslag till beslut:
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Att-sats två i motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av
parkeringshus kombinerat med teknikutvecklingen innebär att nya risker och
utmaningar har uppstått. Parkeringshusen runt om i staden innebär en
koncentrerad mängd fordon på relativt liten yta. En följd av detta är att en
analys av brandskydd, släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter
- exempelvis släckvatten - är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt
brandfarliga jämfört med många andra byggnader på grund av de fordon som
finns där. Brandrisken och släckningsprocesser i parkeringshus, men även
vattenflöden från stadens parkeringshus, anser motionären är ett område där
kommunen bör säkerställa en god kunskapsnivå.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:
- Att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella
risker med koncentrering av moderna fordon i parkeringshus.
- Att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från
stadens parkeringshus.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Räddningstjänsten
Mälardalen, miljö- och konsumentnämnden, tekniska nämnden och Västerås
Parkerings AB.
Remissinstanserna informerar om att staden har god kunskap om och följer
de regler och krav som styr brandskydd via plan- och bygglagen, plan- och
byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR). Västerås stad har även
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som ambition att ha ett högre egendoms- och personskydd än de krav som
gäller.
Remissinstanserna har kunskap om att stora mängder släckvatten är ett
miljöproblem. De informerar om att frågan gällande hantering av släckvatten
är en större fråga som inte bara berör parkeringshus utan även ytor med
parkering av motorfordon. Stadsledningskontoret föreslår därför att frågan
utreds under ledning av tekniska nämnden i samråd med byggnadsnämnden,
Mälarenergi, Räddningstjänsten Mälardalen och miljö- och
konsumentnämnden. En översyn bör ske av stadens ambitioner gällande
brand i motorfordon, åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var laddstationer
placeras i syfte att ge en mer miljövänlig hantering av vattenflöden och
släckvatten.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april och
beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Att-sats två i motionen bifalls.

21
Dnr KS 2021/02142-8.1.5
Beslut - Svar på motion från (V) om handlingsplan för
suicidprevention
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje
för det suicidpreventiva arbetet.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Viktoria Bagi (V), Shiar Mala
Said (V) och Harri Åman (V) har i en motion med rubriken Motion från (V)
om handlingsplan för suicidprevention föreslagit att berörda nämnder får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
Kommunfullmäktige har den 11 november 2021, § 464 remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande,
individ- och familjenämnden, äldrenämnden, nämnden för personer med
funktionsnedsättning, grundskolenämnden samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med remissvar.
Nämnderna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande skriver i sitt yttrande att utifrån
det främjande och förebyggande perspektivet som nämnden ansvarar för
finns det inget behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention.
Individ och familjenämnden ser det som önskvärt att alla stadens
verksamheter skulle omfattas av en handlingsplan för suicidprevention och
inte bara de "mjuka" verksamheterna.
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Äldrenämnden ställer sig bakom motionen och bedömer att en handlingsplan
för suicidprevention bör tas fram. För att få bättre genomslag av
handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt och inte av nämnderna
separat.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning ställer sig bakom motionen
och bedömer att en handlingsplan för suicidprevention bör tas fram. För att
få bättre genomslag av handlingsplanen bör den tas fram stadsgemensamt
och inte av nämnderna separat.
Grundskolenämnden menar att det hälsofrämjande- och förebyggande
arbetet sker utifrån elevhälsans uppdrag. I de lokala elevhälsoplanerna
beskrivs hur suicidfrågor hanteras lokalt. Grundskolenämnden anser det
därför inte aktuellt att ta fram en handlingsplan för suicidprevention utifrån
de resurser, aktiviteter, planer och de kompetenser som finns tillgängliga för
skolorna.
Utbildnings och arbetsmarknadsnämndens ställningstaganden utgår från
gymnasieverksamhetens, Arenans, vuxenutbildningsverksamhetens samt
arbetsmarknadsenhetens perspektiv. Nämnden anser att det i dagsläget inte
finns något behov av en specifik handlingsplan för suicidprevention.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det
visserligen pågår insatser i stadens verksamheter i syfte att främja hälsa och
förebygga psykisk ohälsa, men att det saknas ett strukturerat och
kontinuerligt stadsgemensamt arbete för suicidprevention i Västerås stad.
Det suicidpreventiva arbetet angår alla verksamheter inom staden och bör
inkludera även verksamheter som ansvarar för infrastruktur,
bostadsbyggande och övergripande samhällsstruktur. Det bör finnas interna
arbetsformer och strukturer för att öka handlingsberedskapen att förebygga
suicid och suicidhandlingar. Det är också viktigt att öka förståelsen och
medvetenheten om suicidprevention och psykisk hälsa.
Västerås stads program för social hållbarhet och dess handlingsplan har ett
prioriterat målområde för stärkt hälsa och motverka alla former av hälsohot.
Handlingsplanen lyfter ökat psykisk hälsa som ett långsiktigt prioriterat
insatsområde föra att skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare. Den
länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention som region
Västmanland tar fram under 2022 kan användas som stöd för att utforma en
stadsgemensam riktlinje för det suicidpreventiva arbetet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april
2021 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en stadsgemensam riktlinje
för det suicidpreventiva arbetet.
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22
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.
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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23
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.

24
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.
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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.

25
Dnr KS 2019/02341-7.5.2
Beslut - Svar på motion från (SD) om att avveckla kommunens
stöd till Ibn Rushd
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (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:
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.
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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.

26
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:
1. 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.
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
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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.

27
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.
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:
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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.
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
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- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.

28
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.
3. Motionens tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
4. Motionens fjärde attsats bifalls.
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29
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.
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
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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.

30
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.

31
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".
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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 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.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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32
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 inte någon 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
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

31 (32)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2022-06-09

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.

33
Dnr KS 1862244Nya interpellationer, frågor och motioner
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