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Tjänsteutlåtande - Redovisning av ej avslutade uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen för egen del:
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.
Förslag till kommunfullmäktige:
2. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som
kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte
slutredovisats. I samband med det görs motsvarande redovisning till
kommunstyrelsen avseende de uppdrag som nämnder och styrelser fått av
kommunstyrelsen.
Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och
ansvariga handläggare på stadsledningskontoret.

UPPDRAGSLISTA
Datum

2019-09-06
Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning
Dnr

Ärendets
startdatum
2016/01393 2016-11-03

Ärendemening

Uppdraget

Motpart

Statusuppdatering

Uppdrag - Upprätta duschbås i
anslutning till skolornas idrottssalar

KFM 2016-10-13 § 280 Att
berörda nämnder upprättar
duschbås i anslutning till
skolornas idrottssalar.

Grundskolenämnden,
Utbildning- och
Arbetsmarknadsnämnden

Ytterligare påminnelse gjord. Ärendet
planeras återrapporteras kvartal 4 2019.
2019-09-05

2016/01768 2016-12-05

Uppdrag - Låt barn och unga utsmycka
gångtunnlar

KFM 2016-11-10 § 312 Berörda
nämnder får i uppdrag att att
genomföra ett tunnelkonstprojekt
och erbjuda barn och unga att
delta.

Förskolenämnden,
Grundskolenämnden,
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden,Kulturnämnden,Tekniska
nämnden

Uppdraget bereds i samverkan med
tjänstepersoner mellan berörda
förvaltningar. Uppdraget rapporteras i
berörda nämnder i oktober 2019 och till
kommunstyrelsen i november 2019.
2019-09-02

2017/00365 2017-02-20

Uppdrag - Följa upp och utvärdera
effekter från överlämning av
myndighetsutövning för färdtjänst

KFM 2017-02-02 § 43 3. Att ge
tekniska nämnden i uppdrag att
under 2018 följa upp och
utvärdera förändringens effekter
utifrån ett kundperspektiv.

Tekniska nämnden Uppdrag pågår. Beräknas återrapporteras

kvartal 4 2019. 2019-09-02
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2017/00670 2017-03-28

Uppdrag - Upprätta en lokal
samordningsfunktion mot
våldsbejakande extremism

KFM 2017-03-09 § 94 3. Kommunstyrelsen
Västerås stad för att
säkerställa genomförande
och samverkan mellan
alla berörda parter
upprättar en centralt
placerad, lokal
samordningsfunktion mot
våldsbejakande
extremism.

Frågan hanteras i revideringen
av handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
2019-08-31

2017/00671 2017-03-28

Uppdrag - Genomlysning av uthyrda
lokaler och utbetalt föreningsstöd

KFM 2017-03-09 § 94 4. Kommunstyrelsen
Uppdrag till
kommunstyrelsen samt
fackliga nämnder och/eller
bolag vilka tillhandahåller
lokaler eller utdelar
föreningsstöd att i enlighet
med motionens intention
genomlysa verksamheten
och avbryta eventuella
stöd till våldsbejakande
extremism.

Frågan hanteras i revideringen
av handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
2019-08-31

2017/01232 2017-06-28

Uppdrag - Framtagning av en modell för KFM 2017-06-01 § 246
Fastighetsnämnden
markanvisning i enlighet med Göteborgs Västerås stad tar fram en
Frihamnsmodell
modell för markanvisning i
enlighet med Göteborgs
Frihamnsmodell för att få
till låga hyreskostnader på
delar av
hyreslägenheterna.

I "Handlingsplan för
bostadsförsörjningen 20182019", antagen av
kommunstyrelsen 23 maj 2018
finns en åtgärd med i kap. 5,
Mål 1. Bostäder för alla. Åtgärd
är att genomföra en
markanvisning med fokus
boendekostnad. 2019-08-27
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2017/01233 2017-06-28

Uppdrag - Att finna tomter och planer för KFM 2017-06-01 § 247
Fastighetsnämnden, Uppdraget redovisat för
mindre lägenheter enligt konceptet
Fastighetsnämnden och
byggnadsnämnden fastighetsnämnden 2017-12-15
första bostaden
byggnadsnämnden ges i
och 2018-06-14.
Teknik- och
uppdrag att finna lämplig
fastighetsförvaltningen
tomt/tomter och planer för
planerar att genomföra
mindre lägenheter enligt
uppdraget inom ramen för
konceptet första
bostaden.
handlingsplan för

bostadsförsörjning.
2019-09-02
2017/01236 2017-06-28

Uppdrag - Framtagning av nya riktlinjer KFM 2017-06-01 § 250 1. Kommunstyrelsen
för ökad säkerhet i Västerås kommunala Nya riktlinjer för ökad
skolor
säkerhet i Västerås
kommunala skolor snarast
tas fram.

Arbetet fortsatt försenat men
fortskrider på grund av
nyrekrytering av personal.
Teknik- och
fastighetsförvaltningen
tillsammans med
stadsledningskontoret kommer
färdigställa riktlinjen innan
årets slut. 2019-08-31

2017/01237 2017-06-28

Uppdrag - Kartläggning av riskbilder i
olika skolor och utifrån det införa
åtgärder

Kartläggning fortsatt försenat
då det är en integrerad del i
den tilltänkta riktlinjen för ökad
säkerhet i skolorna.
2019-08-31

2017/02342 2017-12-21

Uppdrag - Leda en skolutveckling där
KFM 2017-12-07 § 450.
verksamheterna tar ansvar för att stötta Kommunstyrelsen
elevernas lärande
uppdras att leda en
skolutveckling där alla
verksamheterna tar sitt
ansvar för att stötta
elevers lärande så att
kunskapsresultaten
förbättras.

KFM 2017-06-01 § 250 2. Kommunstyrelsen
en kartläggning av
eventuella riskbilder på de
olika skolorna och utifrån
detta införa åtgärder för
att ökad säkerhet
planeras och vidtas.
Kommunstyrelsen

Arbete pågår. Återrapportering
till Kommunstyrelsen i oktober
2019.
2019-09-02
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2013/00449 2013-05-28

Uppdrag - Genomföra en studie för att
förnya Fiskartorget samordnat med
byggnadsminnesförklaringen för
Turbinhus med mera

KFM § 110, 2013-05-02. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
uppdras att genomföra en
studie i samråd med
berörda nämnder och
styrelser för att förnya
Fiskartorget samordnat
med byggnadsminnesförklaring för Turbinhus,
kraftverksdamm, samt
vandringsväg för fisk vid
Slottsbron.

Påbörjas efter att Stora
torget/Bondtorget utredningen
är klar för byggnation.
2019-09-04

2013/00533 2013-06-24

Uppdrag - möjliggöra en permanentning
av begränsad del av befintlig
husvagnscamping på Björnön

KFM § 134, 2013-06-94. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att tilsammans
med berörda förvaltningar
och bolag möjliggöra en
permanentning av en
begränsad del av befintlig
husvagnscamping på
Björnön.

Vilar i väntan på arbetet med
planprogram Björnö.
2019-09-04

2014/00278 2014-03-13

Uppdrag - Ta fram budget och plan för
genomförande av samlastningscentral
och gemensam distribution av varor

KFM § 27, 2014-02-06 Kommunstyrelsen
Beslut att införa en
samordnad distribution i
Västerås stad samt att
undersöka möjligheten att
utreda möjligheterna att
samverka med andra.

Under hösten 2019 genomförs
ett arbete med att ta fram
underlag och scenario för
samordnad varudistribution.
2019-09-05

2014/00281 2014-03-13

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

KFM § 51, 2013-03-07 Kommunstyrelsen
Uppmaning till
kommunstyrelsen att ha
med idén om
Johannisbergs kanalstad i
den fortsatta översiktliga
planeringen för Västerås.

Uppdraget tas med i arbetet
med fördjupad översiktsplan
Johannisberg-Barkarö som
beräknas starta kvartal 2 2019.
2018-08-22
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2014/00583 2014-06-17

Uppdrag - Förutsättningar för
Mälardalens Brand - och
Räddningsförbund att köpa Vallby
brandstation

KFM 2014-06-04, § 172 Fastighetskontoret får i
uppdrag att utreda
möjligheten till en
fastighetsdelning av
brandstationen Vallby.
Förutsättningarna för att
MBR ska kunna köpa
brandstationen på Vallby
av Västerås stad ska
utredas.

Fastighetsnämnden

2015/00216 2015-02-20

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

KFM 2014-11-27, § 304 - Kommunstyrelsen
Budget 2014. KS uppdras
att samordna arbetet med
faunapassager i Svartån i
enlighet med vattenplanen
samt att säkerställa
möjligheter till extern samt
intern finansiering för
detta projekt.

Förhandlingar pågår mellan
Mälardalens Brand - och
Räddningsförbund och
fastighetskontoret angående en
skälig hyresnivå. Mälardalens
Brand - och Räddningsförbund
har anlitat hyresnämnden för
att beräkna en skälig hyra. Ett
eventuellt köp av del av
fastigheten (MBRs del av
fastigheten) är stoppat av
Mälardalens Brand - och
Räddningsförbund.
2019-09-04
Faunapassage vid Turbinbron
färdigställs under 2019.
Faunapassage vid
Falkenbergska kvarnen har fått
miljötillstånd och kommer
enligt plan att påbörjas 2020.
Åtgärder kring faunapassager
längre upp i Svartån
återkommer till
Kommunstyrelsen under kvartal
1 2020.
2019-09-03
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2015/00163 2015-02-12

Uppdrag - Utred förutsättningar för att
bygga tillgängligt från början

KFM 2014-11-27, § 308 Budget 2015.
Byggnadsnämnden och
fastighetsnämnden
uppdras att utreda
förutsättningarna för att
bygga tillgängligt från
början, till exempel enligt
principerna för Universell
design.

Byggnadsnämnden

Fastighetskontoret har startat
ett pilotprojekt.
2019-09-04

2015/00237 2015-02-24

Uppdrag - Utreda intresse och
förutsättningar för stadsdelsodling på
Rönnby

KFM 2014-12-04 § 340
Tekniska nämnden
uppdras att utreda
intresse och möjligheter
till stadsdelsodling på
Rönnby.

Tekniska nämnden

Avropportering har ej gjorts till
tekniska nämnden. Beräknas
återrapporteras till
kommunstyrelsen kvartal 4
2019. 2019-08-24

2015/00394 2015-04-09

Uppdrag - Överföring av det kommunala KFM 2015-03-05, § 62 Kommunstyrelsen
renhållningsansvaret
Överföring av det
kommunala
renhållningsansvaret. I
kommande revidering av
kommunstyrelsens
reglemente ska ansvaret
för renhållningsordning
och taxa för
avfallsverksamheten föras
in.

Ärendet kan avslutas uppdraget kommer att
hanteras inom ramen för
ärendet 2018/01507.
2019-09-03

2015/00827 2015-08-17

Uppdrag - Kraftsamling för att minska
miljö- och klimatpåverkan

Återrapporteras regelbundet i
samband med varje
tertialuppföljning.
2019-09-03

KFM 2015-06-17, § 190 Årsplan 2016.
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utarbeta
strategiskt
utvecklingsområde med
följande rubrik:
Kraftsamling för att
minska miljö- och
klimatpåverkan.

Kommunstyrelsen
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2015/00820 2015-08-14

Uppdrag - Utred formen och kostnaden
för inrättande av kommundelskontor

KFM 2015-06-17, § 190 - Kommunstyrelsen
Årsplan 2016.
Kommunstyrelsen ska
utreda formen och
kostnaden för inrättande
av kommundelskontor där
samarbete mellan stadens
tjänstemän sker
tillsammans med
civilsamhället,
myndigheter och andra
aktörer.

Uppdraget har ingått som en
del i det strategiska
utvecklingsområdet för social
hållbarhet. Ärendet
slutrapporterat i
kommunstyrelsen december
2018 och ansvaret för
utvecklingen av det operativa
förebyggande stadsdelsarbetet
lagt på nämnden för idrott,
fritid och förebyggande.
Avslutas efter denna
rapportering. 2019-09-06

2016/00562 2016-05-25

Uppdrag - "En väg in" i form av bygglots
för att förenkla och öka
bostadsbyggandet

KFM 2016-05-12 §157
punkt 2:
Byggnadsnämnden får i
uppdrag att tillsammans
med Kontaktcenter
utveckla och förbättra
befintlig tjänst i linje med
motionens intentioner.

Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen
och Servicepartner arbetar med
utvecklingen av funktionen
Bygglots.
2019-09-04

2016/00860 2016-07-09

Uppdrag - Årsplan 2017 - Utreda
förutsättningarna för tvåårsbudgetering

KFM 2016-06-22 § 213 Årsplan 2017 Kommunstyrelsen får in
uppdrag att utreda
förutsättningarna för att
arbeta med
tvåårsbudgetering.

Kommunstyrelsen

Uppdraget är inte genomfört. I
årsplanen för 2019 respektive
2020 har kostnadsutvecklingen
för de närmaste 4 åren
beskrivits på ett mer detaljerat
sätt, men beslut fattades
endast om 1 år för driftramar.
2019-09-03
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KFM 2017-03-09 § 94
Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan mot
våldsbejakande
extremism i Västerås,2.
Västerås stad säkerställer
att det finns väl kända
riktlinjer för hur rättsväsendet ska kopplas in
för att garantera att
eventuella
gärningspersoner lagförs.

Synpunkter i remissen är hanterade och
planen är i stort klar. Beräknas fram hösten
2019.
2019-08-31

2017/00669 2017-03-28

Uppdrag - Ta fram åtgärdsplan och
riktlinjer mot våldsbejakande extremism

2017/00674 2017-03-28

Uppdrag - Utreda stöd och utformning till KFM 2017-03-09 § 94 7. Kommunstyrelsen
avhopparverksamhet och anhörigstöd.
Västerås stad utreder hur
ett lokalt stöd till
avhopparverksamhet kan
stödjas och utformas samt
återkommer med förslag
om detta. 8. . Västerås
stad utreder hur ett lokal
anhörigstöd kan stödjas
och utformas samt
återkommer med förslag
på utformning.

Hanteras i revidering av handlingsplanen mot
våldsbejakande extremism. 2019-08-23

2017/00918 2017-04-25

Uppdrag - Förslag på hur Social Impact
Bonds kan minska hemlöshet bland
uteliggare och undersöka möjlighet till
EU-medel

Uppdraget rapporterades till
Kommunstyrelsen den 28 augusti. Ärendet är
på väg till kommunfullmäktige under hösten.
2019-09-02

KFM 2017-04-06 § 138 1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att återkomma
med förslag på hur Social
Impact Bonds kan
användas för att minska
hemlösheten bland de
som definieras som
uteliggare.3. att
kommunstyrelsens får i
uppdrag att undersöka om
det finns möjlighet att
ansöka om EU-medel
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som en delfinanisiering.
Förskolenämnden,
Grundskolenämnden,
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

åminnelse har skickats och ärendet planeras
att redovisas kvartal 4 2019.
2019-09-05

2018/00633 2018-02-07

Uppdrag - Ta fram en rutin för
utredningsprocessen av nyanlända
elever
så att utvärderingar och kartläggningar
följer eleverna under hela skolperioden

KFM 2018-01-18 § 39 Ta
fram en rutin för
utredningsprocessen av
nyanlända elever, så att
utvärderingar och
kartläggningar av elever
på ett enkelt sätt följer
med respektive elev under
hela skolperioden.

2018/00689 2018-02-16

Uppdrag - Ökad kvalitet och effektivitet i
Målstyrningen

KFM 2018-02-01 § 1
Kommunstyrelsen
Rapporten läggs till
handlingarna. 2 KS
uppdras att arbeta vidare
med rekommendationer i
rapporten. 3 Ska
finasieras inom befintlig
ram. 4 KS ska
återrapportera uppdragen
till kommunfullmäktige
senast december 2019.

Ska återrapporteras senast
december 2019.
2019-08-21

2018/01231 2018-05-08

Uppdrag - Uppkalla en plats eller gata
efter Lars Gustafsson

KFM 2018-04-12 § 120
Byggnadsnämnden ges i
uppdrag att uppkalla en
plats eller gata i Västerås
efter Lars Gustavsson.

Byggnadsnämnden har inte avslutat ärendet
med namngivning efter Lars Gustafsson. De
inväntar en lämplig gata att uppkalla efter
honom. 2019-08-30

2018/01232 2018-05-08

Uppdrag - Ta fram en investeringsplan
för toaletter i närheten av
utflyktslekparkerna

KFM 2018-04-12 § 122 . I Tekniska nämnden
Tekniska nämnden får i
uppdrag att ta fram en
investeringsplan för
toaletter i närheten av
utflyktslekparkerna.

Byggnadsnämnden

Uppdraget slutfört. Tekniska nämnden äskade
1.5 miljoner kronor extra i driftbudget 2020
för lekplatser i anslutning till utflyktsparker.
Förvaltningen bedömer att inhyrning är den
mest lämpliga metoden och då landar
kostnaden i driftbudgeten.
Kommunfullmäktige beslutade i juni om 0.5
miljoner kronor i extra anslag. Förvaltningen
har tidplanen att utplacerande av ca 2
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toaletter vid lekplatser ska ske till våren 2020.
Avsluta efter denna rapportering. 2019-08-30
2018/01238 2018-05-08

Uppdrag - Utveckla utemiljön på
Erikslunds handelsområde

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

Pågående. En arbetsgrupp är bildad med
representanter från Västerås stad samt från
Erikslundsgruppen. Gruppen har tagit fram en
gemensam handlingsplan med åtgärder på
kort och lång sikt. Handlingsplanen behandlar
områden som växtlighet, trafik, renhållning,
skyltning och information. Under våren
genomfördes till exempel en gemensam
trygghetsvandring på gång- och cykelvägnätet
på Erikslund. Ett annat konkret resultat av
samverkan är att den reklamskylt som tidigare
skymde sikten i cirkulationsplatsen på Hallsta
Gårdsgata nu är modifierad så att oskyddade
trafikanter syns när de är på väg ut mot
passagen. 2018-08-30

2018/01237 2018-05-08

Uppdrag - Återuppta samarbetet med
Erikslunds handelsområde i syfte att
underlätta för trafiken

KFM 2018-04-12 123 3. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden får i
uppdrag att återuppta
samarbetet med
Erikslunds
handelsområde i syfte att
underlätta för trafiken i det
korta perspektivet.

Uppdraget slutfört, en arbetsgrupp är bildad
med representanter från Västerås stad samt
från Erikslundsgruppen. Gruppen har tagit
fram en gemensam handlingsplan med
åtgärder på kort och lång sikt.
Handlingsplanen behandlar områden som
växtlighet, trafik, renhållning, skyltning och
information. Under våren genomfördes till
exempel en gemensam trygghetsvandring på
gång- och cykelvägnätet på Erikslund. Ett
annat konkret resultat av samverkan är att
den reklamskylt som tidigare skymde sikten i
cirkulationsplatsen på Hallsta Gårdsgata nu är
modifierad så att oskyddade trafikanter syns
när de är på väg ut mot passagen. Avslutas
efter denna rapportering. 2019-08-30
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2018/01290 2018-05-24

Uppdrag - Nytt förslag till lokala
ordningsföreskrifter

KFM 2018-05-03 § 139
Kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen får i
uppgift att senast till
december 2018 ta fram ett
nytt förslag till lokala
ordningsföreskrifter, som
ska bereda de förslag till
justeringar som
framkommit under återremissen av tidigare
förslag till revidering av
lokala ordningsföreskrifter

Projektet för att ta fram nya lokala
ordningsföreskrifter pågår och planeras vara
klart 2020-03-01.
2019-08-23

2018/01308 2018-05-25

Uppdrag - Att undersöka möjlighet med
kombinationsbiljett

KFM 2018-05-03 § 147
Kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret
ges i uppdrag att inom
projekt Mälarporten
undersöka möjligheten
med kombinationsbiljett,
pendlarkort och parkering
vid Västerås station.

Uppdraget hanteras med koppling till projekt
Mälarporten. Beräknad återrapportering
kvarstår till kvartal 4 2019.
2019-09-02

2018/02087 2018-09-26

Uppdrag - Genomföra en översyn av
berörda nämnders reglementen

KFM 2018-09-06 § 200
KS ges i uppdrag att
genomföra en översyn av
berörda nämnders
reglementen i samband
med genomförandet av
den nya organisationen,
varvid samråd ska ske
med berörda nämnder.

Juristgruppen har samtalat med samtliga
förvaltningar för att fånga de förändringar
som behöver göras. Just nu pågår
framtagande av en gemensam ny mall för
reglementsdokumentet utifrån underlag ifrån
SKL. 2019-09-03

2018/02100 2018-10-01

Uppdrag - Göra investeringar i Kolkaj
KFM 2018-09-06 § 202 1. Fastighetsnämnden
och Kolplan för ett färdigställande senast Fastighetsnämnden ges i
till sommaren 2020
uppdrag att göra
investeringar i Kolkaj och
Kolplan för ett
färdigställande senast till
sommaren 2020 och till ett
belopp om maximalt 145

Kommunstyrelsen

Uppdrag pågår. Beräknas färdigt till
sommaren 2020. 2019-09-02
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miljoner kronor.
2018/02101 2018-10-01

Uppdrag - Investera in en planfri
korsning Johannesbergsvägen och
Kraftvärmegatan för ett färdigställande
till senast sommaren 2020

KFM 2018-09-06 § 202 2. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ges i
uppdrag att investera in
en planfri korsning
Johannesbergsvägen och
Kraftvärmegatan för ett
färdigställande till senast
sommaren 2020 och till ett
belopp om maximalt 70
miljoner kronor

Uppdrag pågår och byggnation är uppstartad.
Beräknas färdigställt sommar 2020. 2019-0902

2018/02109 2018-10-01

Uppdrag - Ta fram förslag på möjliga
idrottsytor som är lämpliga att antingen
sälja eller upplåta

KFM 2018-09-06 § 208
Idrottsnämnden
Idrottsnämnden får i
uppdrag att ta fram förslag
på möjliga idrottsytor som
är lämpliga att antingen
sälja eller upplåta till en
Air Dome alt fotbollshall i
plåt.

Uppdraget återrapporterat av berörd nämnd.
Planeras till kommunstyrelsen i oktober 2019.
2019-09-02

2018/02110 2018-10-01

Uppdrag - Inleda en dialog med
Västerås Fotoball Academy med avsikt
att antingen sälja eller upplåta en plats
för en Air Dom alternativ fotbollshall i
plåt

KFM 2018-09-06 § 208
Fastighetsnämnden får i
uppdrag att inleda en
dialog med Västerås
Fotball Academy med
avsikt att antingen sälja
eller upplåta plats för en
Air Dome alt fotbollshall i
plåt.

Uppdraget överlämnat till berörd nämnd.
Inget återrapporteringsdatum finns.
2019-09-02

2019/00060 2019-01-08

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

KFM 2018-11-29 § 16.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att i samråd med
berörda nämnder göra en
översyn av
resultathanteringsmodelle
n för Västerås stad inför
2020

Fastighetsnämnden

Avvaktar med översyn. Det måste kunna
avsättas medel i kommande årsplan för att en
modell ska vara hållbar över tid. Både
underskott och överskott mot budget ska
kunna hanteras. 2019-09-03
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2019/00065 2019-01-08

Uppdrag - Utreda och inrätta en
äldrekommission med en
äldreombudsman

KFM 2018-11-29 § 324
Äldrenämnden
19. Äldrenämnden får i
uppdrag att utreda och
inrätta en
äldrekommission med en
äldreombudsman.
Kommissionen ska bestå
av externa parter som fritt
kan granska
äldreomsorgen. Till sitt
förfogande ska
kommissionen ha en
äldreombudsman dit
allmänheten kan vända
sig. Verksamheten ska
utvärderas efter två år.

Uppdraget bereds på tjänstemannanivå.
datum för återrapport i äldrenämnden är ej
fastställd. 2019-09-05

2019/00048 2019-01-08

Uppdrag - Planera för lämpliga
ändamålsenliga skollokaler

KFM 2018-11-29 § 324
8. Kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden,
utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden,
grundskolenämnden,
förskolenämnden och
Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att
planera för skollokaler
som motverkar skolsegregation, är
ekonomiskt bärkraftiga,
ger förutsättningar för rätt
lärarkompetens och
ändamålsenliga
undervisningslokaler. Man
ska också utreda att lägga
skollokalerna i eget bolag
för att få bättre effektivitet.

För lokalförsörjningsprocessen finns förslag till
riktlinje framtagen som ännu inte förankrats
politiskt. Investeringsberedningen har godkänt
förslaget.
2019-09-03

Kommunstyrelsen,
Fastighetsnämnden,
Utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden,
Grundskolenämden,
Förskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd
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2019/00052 2019-01-08

Uppdrag - Se över borttagning av delade KFM 2018-11-29 § 324
Kommunstyrelsen
turer
10. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att se över hur
man kan ta bort delade
turer och användaden
extra tiden för de
anställda till att höja
kvaliteten i verksamheten.
Detta ska återrapporters
senast mars 2019.

Arbete pågår inom ramen för Heltidsarbete
som norm. Avrapportering angående status
kommer att ges i Kommunstyrelsen under
hösten 2019. 2019-08-28

2019/00057 2019-01-08

Uppdrag - Säkerställa kompetens och
resurser för att få med
landsbygdsperspektivet i kommunala
beslut

KFM 2018-11-29 § 324
Kommunstyrelsen
11. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att säkerställa
kompetens och resurser
för att få med
landsbygdsperspektivet i
kommunala beslut. dialog
med politiken behövs för
att förstå vad de menar.

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå.
Planeras återrapporteras till kommunstyrelsen
i november 2019.
2019-09-02

2019/00058 2019-01-08

uppdrag - Fortsatt arbete att utveckla
orts- och stadsdelsdialoger

KFM 2018-11-29 § 324
Kommunstyrelsen,
12. Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden
byggnadsnämnden får i
uppdrag att fortsätta
utveckla orts- och
stadelsdialogerna. Dialog
ska ske i ett tidigt skede
med närboende och andra
berörda innan
byggprocessen

Planeras att samordnas med det strategiska
utvecklingsområdet En ekologisk, social och
ekonomiskt hållbar stad med trygga och
trivsammastadsdelar/kommundelar. Planeras
att tas upp på kommunstyrelsen i oktober.
2019-01-28
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2019/00059 2019-01-08

Uppdrag - Göra en översyn av
investerings- och
exploateringsprocessen inom Västerås
stad

KFM 2018-11-29 § 324
Kommunstyrelsen
15. Kommunstyrelsen
uppdras att göra en
översyn av stadens
investerings- och
exploateringsprocess i
samråd med berörda
nämnder. Översynen
omfattar organisation,
beslut, och genomförande
av investeringsobjektet.

Arbete pågår. Avrapportering beräknas ske
kvartal 4 2019. 2019-09-03

2019/00064 2019-01-08

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

KFM 2018-11-29 § 324
Tekniska nämnden
18. Tekniska nämnden får
i uppdrag att ta kontakt
med Kontakta Region
Västmanlands
kollektivtrafikmyndighet
för att utreda och införa
tågstopp i Tillberga,
Dingtuna och någonstans
mellan Norra station och
Hökåsen.

Uppdrag pågående. En första återrapportering
beräknas till tekniska nämnden under kvartal
4 2019.
2019-09-02

2019/00039 2019-01-07

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

KFM 2018-11-29 § 324 3. Individ- och
Individ- och
familjenämnden,
familjenämnden och
Fastighetsnämnden
fastighetsnämnden
uppdras att arbeta med
förändrad social
sammansättning i våra
kommun- och stadsdelar
och mellan våra
stadsdelar med målet att
andelen personer med
försörjningsstöd i en
flerfamiljsfastighet, ett
kvarter eller stadsdel
aldrig ska uppgå till mer
än 20 procent. Långsiktigt
är målet 10 procent.

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå i
samverkan mellan berörda förvaltningar.
Rapport planeras till berörda nämnder i
september 2019 och till kommunstyrelsen i
november 2019.
2019-09-02
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2019/00040 2019-01-07

Uppdrag - Göra en uppföljning av den
åtgärdsplan med aktiviteter och
besparingar för att nå ekonomi i balans
vid varje bokslut

KFM 2018-11-29 § 324 4. Individ- och
Individ- och
familjenämnden
familjenämnden ges i
uppdrag att göra en
uppföljning av den
åtgärdsplan med
aktiviteter och besparingar
för att nå ekonomi i balans
vid varje bokslut.

Individ- och familjenämnden rapporterar i
kommunstyrelsen om sitt underskott så länge
det består, samt redovisar åtgärdsplaner i
samband med delårsrapporteringen.
2019-08-22

2019/00041 2019-01-07

Uppdrag - Ta fram ett arbetsätt där
arbetet är fokuserat med tidiga
samordnade insatser för barn i en utsatt
situation

KFM 2018-11-29 § 324 5.
5. Individ- och
familjenämnden,
utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden,
grundskolenämnde,
förskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd,
nämnden för idrotts- och
friluftsliv och
kulturnämnden får i
uppdrag att ta fram ett
arbetssätt där de arbetar
fokuserat med tidiga,
samordnade insatser för
barn i en utsatt situation.
Där nyckeln är samarbete
mellan skola, socialtjänst,
förebyggande
verksamheter och hälsooch sjukvård och polis för
att minska risken för att
utsatta unga hamnar
mellan stolarna

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå
genom processledningsgrupp. Information om
uppdraget planeras till november 2019. 201909-02

Individ- och
familjenämnden,
utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden,
grundskolenämnden
,förskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd,
nämnden för idrottoch friluftsliv och
kulturnämnden
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2019/00042 2019-01-07

Uppdrag - Arbeta med ett hållbart och
jämnlikt chefskap inom Västerås stads
olika verksamheter

KFM 2018-11-29 § 324 6. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att arbeta med
ett mer hållbart och jämlikt
chefskap inom Västerås
stads olika verksamheter,
i ett första steg i dialog
med äldrenämnden. Målet
ska vara max 25
medarbetare (omräknat till
heltider) per chef. Ett
första delmål är max 35
medarbetare per chef för
de verksamheter som
idag har mycket högre
siffror.

Uppdraget kommer till en början att
delrapporteras i kommunstyrelsen hösten
2019. Rapport till kommunstyrelsen kommer
även att ges när uppdraget är genomfört 2020
eller 2021.
2019-08-28

2019/00045 2019-01-08

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

KFM 2018-11-29 § 324 7.
7. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillsammans
med nämnder för idrottoch friluftsliv och
kulturnämnden hålla
samman en större
satsning på kommun- och
stadsdelsutveckling i
samverkan med
civilsamhället för att öka
tryggheten och stärka den
psykiska hälsan. Bibliotek,
fritidsgårdar,
fritidsklubbar, kulturskolan
familjecentrum och
öppenförskola behöver
finnas i fler kommun- och
stadsdelar. De stadsdelar
där behoven är störst ska
prioriteras, ett bibliotek
och fritidsgård/fritidsklubb
på Hammarby har högst

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå
genom processledningsgrupp. Information om
uppdraget planeras till oktober 2019. 201909-02

Kommunstyrelsen,
Nämnden för idrottoch friluftsliv,
Kulturnämden
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prioritet.
2019/00049 2019-01-08

Uppdrag - Samordna byggprocessen för KFM 2018-11-29 § 324 9.
att planera byggen av förskolor, skolor, Kommunstyrelsen och
och äldreboende i ett tidigt skede
fastighetsnämnden,
byggnadsnämnden,
äldrenämnden samt
samtliga skolnämnder får i
uppdrag att samordna
byggprocessen för att
planera byggen av
förskolor, skolor och
äldreboende i ett tidigt
skede.

Kommunstyrelsen,
Återrapporteras kvartal 4 till
Fastighetsnämnden, kommunstyrelsen.
Utbildning- och
2019-09-04
arbetsmarknadsnämnden,
Grundskolenämnden,
Förskolenämnden,
Byggnadsnämnden,
Äldrenämnden

2019/00038 2019-01-07

Uppdrag - Starta en satsning för att
förbättra skolresultaten

KFM 2018-11-29 § 324
Grundskolenämnde och
Skultuna
kommundelsnämnd får i
uppdrag att starta
satsningen på att för
bättrat skolresultatet så att
andelen elever som har
godkänt i alla ämnen
under mandatperioden
höjs från dagens nivå 71,9
procent till minst 78
procent.

Grundskolenämnden,
Skultuna
kommundelsnämnd

2019/00013 2019-01-03

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

KFM 2018-12-06 §3711. Kommunstyrelsen
ge kommunstyrelsen
uppdrag med en remiss till
samtliga nämder, att ta
fram lämpliga nyckeltal
vad gäller integration i
Västerås stad 2. dessa
nyckeltal årligen mäts och
att utvärdering
rapporteras till
kommunfullmäktige.

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå
genom processledningsgrupp. Information om
uppdraget planeras till november 2019. 201909-02

Anteckning - Workshop inplanerad första
kvartalet år 2020.
2019-09-02
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2019/00381 2019-02-25

Uppdrag - Utreda förutsättningarna att
samordna digitala karttjänster i länet

KFM 2019-02-07 § 24
Utreda förutsättningarna
och möjligheterna till att
samordna digitala
karttjänster i länet till
exempel region
Västmanland, Västerås
stad, Hallstahammars
kommun, länsstyrelsen
och VL.

Kommunstyrelsen

Inledande samtal med
stadsbyggnadsförvaltningen och regionen om
hur uppdraget ska hanteras.
2019-09-02

2019/00986 2019-05-14

Uppdrag - Göra en fördjupad analys om
vad som ligger bakom orsakerna till de
stora kostnadsökningarna

KFM 2019-04-04 § 90 3.
Individ- och
familjenämnden får i
uppdrag att till
kommunstyrelsen
redovisa den fördjupade
analysen.

Individ- och
familjenämnden

Individ- och familjenämnden har valt att göra
en fördjupad analys av missbrukskostnaderna
som första fördjupning. Ytterligare fler
områden kommer att analyseras. Samtidigt
pågår ett arbete av Ernst Young som ska
mynna fram i förslag till åtgärder, se
diarienummer 2019/01031. 2019-08-22

2019/00987 2019-05-14

Uppdrag - Anordna utbildning till politiker KFM 2019-04-04 § 96 2. Kommunstyrelsen
och tjänstemän i företagandets villkor
Stadsledningskontoret
ges i uppdrag att anordna
en sådan utbildning.

Planering av utbildningen pågår tillsammans
med Västerås marknad och näringsliv AB,
genomförs i slutet av 2019 eller i början av
2020. 2019-08-28

2019/00999 2019-05-15

Uppdrag - Införa en e-tjänst med
information om kommunala tillstånd för
nyföretagare

Uppdraget planeras återrapporteras till
kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.
2019-08-28

KFM 2019-04-04 § 97 Att Kommunstyrelsen
införa en e-tjänst för att
underlätta för företagare
att se vilka tillstånd som
kan vara aktuella för att
kunna ansökan om de
kommunala tillstånd som
behövs för ett nytt företag.
Att e-tjänsten ger
information/länk om även
andra tänkbara tillstånd
som kan behövas.
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2019/01077 2019-05-23

Uppdrag - Uppmärksamma och
KFM 2019-05-09 § 131
synliggöra första allmänna kommunvalet Att Västerås stad
i Västerås där kvinnor fick rösta
uppmärksammar och
synliggör det första
allmäna valet i Västerås
där kvinnor fick rösta år
1919.

Kommunstyrelsen

2019/01320 2019-06-27

Uppdrag - Redovisa hur bolaget ska
leva upp till ägardirektivet

2019/01323 2019-06-28

Uppdrag - Ta fram en överenskommelse KFM 2019-06-13 § 154 2. Kommunstyrelsen
avseende avloppsslam från VAKS får i uppdrag att ta
huvudmannens anläggningar
fram en
överenskommelse mellan
staden och
Kommunalförbundet
VafabMiljö avseende
avloppslam från VAhuvudmannens
anläggningar.

KFM 2019-06-13 § 150
Nya Västerås
Nya Västerås flygplats AB flygplats AB
får i uppdrag att redovisa
hur bolaget ska leva upp
till ägardirektiv om ett
maximalt underskott på 20
miljoner år 2019 och
återrapportera det till
Västerås Stadshus AB vid
stadshusbolagets
nästkommande
sammanträde.

Arbete pågår med att genomföra uppdraget
vilket kommer att officiellt pågå från 3
oktober och framåt. Avrapportering av
uppdraget sker under kvartal 1 2020.
Öppnandet av kommunfullmäktige kommer
att uppmärksamma och kommer att öppna en
utställning som därefter ska finnas på
stadsbiblioteket. Artiklar och inlägg på sociala
medier kommer även att göras under
perioden 20 september - sista oktober.
2019-08-30
Kenneth Julin tar upp ärendet i Stadshus AB,
vilket blir en anteckning i kommunstyrelsens
diarium. 2019-08-22

Uppdraget kommer att påbörjas under vecka
37. 2019-09-03
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2019/01497 2019-07-31

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

KFM 2019-06-19 § 176 2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att konkretisera
de tre strategiska
utvecklingsområdena
- Kraftsamling Skola först
- En ekologisk, social och
ekonomiskt hållbar stad
med trygga och
trivsamma
stadsdelar/kommundelar
- En modern, attraktiv och
hållbar kommunal
verksamhet/organisation med fokus på
Västeråsarnas behov.
I uppdraget ingår att
konkretisera mål,
nyckeltal/indikatorer,
aktiviteter, arbetsformer
och eventuell finansiering.

Ärendet kommer delrapporteras av under
hösten 2019. 2019-09-03

2019/01496 2019-07-31

Uppdrag - Konkretisera
utvecklingsområdet En ekologisk, social
och ekonomisk hållbar stad med trygga
och trivsamma stadsdelar/kommundelar

KFM 2019-06-19 § 176 2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att konkretisera
de tre strategiska
utvecklingsområdena. En ekologisk, social och
ekonomisk hållbar stad
med trygga och
trivsamma
stadsdelar/kommundelar.
I uppdraget ingår att
konkretisera mål
nyckeltal/indikatorer,
aktiviteter, arbetsformer
och eventuell finansiering.

Arbetet med att ta fram arbetsformer,
nyckeltal och indikatorer pågår. Beräknas
rapporteras i kommunstyrelsen under oktober
månad
2019-09-06

2019/01495 2019-07-31

Uppdrag - Konkretisera
utvecklingsområdet Kraftsamling Skola

KFM 2019-06-19 § 176 2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges i

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå och
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först

2019/01499 2019-07-31

Uppdrag - Förbereda arbete för att
skapa en varucentral med samordnad
varudistribution

2019/01501 2019-07-31

Uppdrag - Utföra ett projekt för att
plastbanta i Västerås stads
verksamheter och minska
nedskräpningen i kommunen

uppdrag att konkretisera
de tre strategiska
utvecklingsområdena Kraftsamling Skola först.
mål, nyckeltal/indikatorer,
aktiviteter, arbetsformer
och eventuell finansiering
.
KFM 2019-06-19 § 176 4. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att inleda en
förberedande arbete för
att skapa en varucentral
med samordnad
varudistribution med
uppstart 2021.

ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i
oktober 2019. 2019-09-02

KFM 2019-06-19 § 176 6. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utföra ett
ettårigt projekt för att
plastbanta plastbanta i
Västerås stads
verksamheter och minska
nedskräpningen i
kommunen.

Inledande samtal med aktuella förvaltningar
samt externa samarbetspartner pågår.
2019-09-06

Under hösten 2019 utarbetas förslag på
hantering. 2019-08-30
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KFM 2019-06-19 § 176 8. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden får i
uppdrag att se över
taxorna för
kollektivtrafiken, det
innebär att
egenfinansieringsgraden
ska öka. Uppdraget ska
vara klart i samband med
avstämning av årsplan i
december 2019. Medel för
de ökade kostnaderna för
kollektivtrafiken, 13,4
miljoner, läggs i
budgetreserven.

Tekniska nämnden har mottagit uppdraget.
Teknik- och fastighetsförvaltningen
samarbetar med kollektivtrafikförvaltningen,
region Västmanland för att ta fram förslag till
förändrade avgifter och bedöma vilken
intäktsökning det ger.
Kollektivtrafikmyndigheten planerar att fatta
beslut om nytt produktutbud under våren
2020. Teknik- och fastighetsförvaltningen
kommer delta i arbetet att ta fram nytt
produktutbud och prissätta det. Bedömningen
är att det blir svårt att hinna ta fram och
besluta om nya avgifter i kommunfullmäktige i
december, eftersom att
kollektivtrafikmyndigheten har en annan
tidsplan. 2019-08-22

2019/01503 2019-07-31

Uppdrag - Se över taxorna för
kollektivtrafiken

2019/01504 2019-07-31

Uppdrag - Ta fram en modell för hur
KFM 2019-06-19 § 176 9. Nämnden för idrott,
stads- och kommundelsarbetet ska vara Nämnden för idrott, fritid
fritid och
organiserat
och förebyggande får i
förebyggande
uppdrag ta fram en modell
för hur stads- och
kommundelsarbetet ska
vara organiserat.
Modellen ska utgå från de
försöksverksamheter som
genomförts bland annat
på Råby.

Uppdraget planeras lyftas i nämnden för
idrott, fritid och förebyggande i september
2019 för att därefter återrapporteras till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
2019-08-22

2019/01500 2019-07-31

Uppdrag - Ta fram en lokal
livsmedelsstrategi för Västerås stad

Arbetet beräknas påbörjas 2020.
2019-09-06

KFM 2019-06-19 § 176
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en
lokal livsmedelsstrategi för
Västerås stad. Strategin
ska hänga ihop med den
regionala och den
nationella
livsmedelstrategin.
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2019/01494 2019-07-30

Uppdrag - Upprätta styrkort till höstens
revidering av årsplan

KFM 2019-06-19 176 1.
Alla nämnder får i
uppdrag att till höstens
revidering av årsplan
upprätta styrkort för
nämnden.

Alla nämnder

Styrkort fastställs i samband med beslut om
verksamhetsplan för respektive nämnd.
2019-09-03

2019/01502 2019-07-31

Uppdrag - Se över hur
brottsförebyggande arbetet ska vara
organiserat

KFM 2019-06-19 7.
Kommunstyrelsen i
samverkan med Nämnden
för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att
se över hur det
brottsförebyggande
arbetet ska vara
organiserat. Till exempel
ansvaret för den delen
som är kopplad till stadsoch kommundelsarbetet.
Uppdraget ska redovisas
under hösten 2020 så att
en ny ansvarsfördelning
kan vara på plats från
årsskiftet 2020–2021.

Kommunstyrelsen,
Nämnden för idrott,
fritid och
förebyggande

Uppdraget bereds på tjänstepersonsnivå
genom processledningsgruppen för social
hållbarhet. Planeras återrapporteras till
Kommunstyrelsen i december 2019. 2019-0902

