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§ 94 Dnr KS 2021/00098-1.4.2 

Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige våren 2021  

Beslut 

Kommunstyrelsen för egen del:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till 
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.  

2. Följande uppdrag avslutas: 

2016/01273 - Fortsatt arbete med fysisk planering på Bäckby. 

2017/00136 - Utreda hur samarbetet mellan flygplatsbolaget och fastighets-
bolaget kan utvecklas för att nå samordningsfördelar. 

2017/02324 - Utreda och föreslå hur Strategiska fastigheters uppdrag och 
verksamhet ska utvecklas eller avvecklas. 

2019/00946 - En utvärdering av de effekter som uppkommit efter kommun-
ens stöd till järnvägsklustret ska göras. 

Förslag till kommunfullmäktige:  

3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

4. Följande uppdrag avslutas: 

2019/00057 - Säkerställa kompetens och resurser för att få med landsbygds-
perspektivet i kommunala beslut. 

2019/01500 - Ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås stad. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-
mäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. I sam-
band 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. Redovisningen gäller per 
den 11 februari 2021. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Kommunstyrelsen för egen del:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till 
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.  
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2. Uppdragen 2016/01273, 2017/00136, 2017/02324 och 2019/00946 
avslutas. 

Förslag till kommunfullmäktige:  

3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

4. Uppdragen 2019/00057 och 2019/01500 avslutas. 

Proposition 

Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att uppdragsbeskrivningen ska skrivas in i beslutet för de uppdrag som ska 
avslutas.  



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Claes Danielsson 
Epost: claes.danielsson@vasteras.se 
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Datum 

2021-02-11 
Diarienr 

KS 2021/00098- 1.4.2  
  

 

 

  
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen för egen del:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till 
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.  

2. Uppdragen 2016/01273, 2017/00136, 2017/02324 och 2019/00946 
avslutas. 

Förslag till kommunfullmäktige:  

3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

4. Uppdragen 2019/00057 och 2019/01500 avslutas. 
 

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. Redovisningen gäller per 
den 11 februari 2021. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 
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UPPDRAGSLISTA 
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Datum 

2021-01-18 
 

KF  

 

Ärendeförteckning 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

2013-05-28 2013/00449 Uppdrag - Genomföra en studie för att 
förnya Fiskartorget samordnat med 
byggnadsminnesförklaringen för 
Turbinhus med mera 

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

Kommunstyrelsen Uppdraget avvaktar kommande 
innerstadsarbete.  

2013-06-24 2013/00533 Uppdrag - möjliggöra en permanentning 
av begränsad del av befintlig 
husvagnscamping på Björnön 

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

Kommunstyrelsen Vilar i väntan på arbetet med 
planprogram Björnö.   

2014-03-13 2014/00278 Uppdrag - Ta fram budget och plan för 
genomförande av samlastningscentral 
och gemensam distribution av varor 

KFM § 27, 2014-02-06 - 
Beslut att införa en sam-
ordnad distribution i Väst-
erås stad samt att under-
söka möjligheten att ut-

Kommunstyrelsen Avsikten är att genomföra 
uppdraget i samverkan med 
länsstyrelsen, regionen, RISE 
och privata aktörer. Externa 
medel för genomförande ska 



 

 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

reda möjligheterna att 
samverka med andra. 

sökas genom länsstyrelsens 
försorg under våren 2021. 
Uppdraget hör samman med  
2021/00018, 2018/00856 samt 
2019/01499. 

2014-03-13 2014/00281 Uppdrag - Utveckling av Johannisberg 
som en kanalstad ska finnas med i den 
fortsatta översiktliga planeringen för 
Västerås. 

KFM § 51, 2013-03-07 - 
Uppmaning till kommun-
styrelsen att ha med idén 
om Johannisbergs kanal-
stad i den fortsatta över-
siktliga planeringen för 
Västerås. 

Kommunstyrelsen Uppdraget tas med i arbetet 
med fördjupad översiktsplan 
(FÖP) Johannisberg-Barkarö. 
Arbetet med fördjupning av 
översiktsplanen är ej tidplaner-
ad och statusen är "för framtida 
behov" enligt kommunstyrel-
sens beslut 12 november 2019 
gällande prioriteringslistan som 
innehåller stadens strategiska 
samhällsbyggnadsprojekt som 
utgår från översiktplanen 2026. 

2015-02-12 2015/00163 Uppdrag - Utred förutsättningar för att 
bygga tillgängligt från början 

KFM 2014-11-27, § 308 - 
Budget 2015. Byggnads-
nämnden och fastighets-
nämnden uppdras att ut-
reda förutsättningarna för 
att bygga tillgängligt från 
början, till exempel enligt 
principerna för Universell 
design. 

Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden har i dec-
ember 2020 beslutat om åter-
rapportering mot kommunstyrel-
sen. Tjut ska skrivas fram under 
kvartal 1 2021 och beräknas 
sedan komma upp för politisk 
hantering under våren. 

2015-02-20 2015/00216 Uppdrag - Samordna arbetet med 
faunapassager i Svartån i enlighet med 
vattenplanen 

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

Kommunstyrelsen Faunapassagen vid Fiskartorg-
et är färdig. Projektering och 
planering pågår för fauna-
passage vid Falkenbergska 
kvarnen. 

2016-07-09 2016/00860 Uppdrag - Årsplan 2017 - Utreda 
förutsättningarna för tvåårsbudgetering 

KFM 2016-06-22 § 213 - 
Årsplan 2017 – Kommun-
styrelsen får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har gett 
stadsledningskontoret i uppdrag 
att utvärdera planerings- och 
budgetprocessen i Västerås 



 

 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

för att arbeta med 
tvåårsbudgetering. 

stad och eventuellt komma med 
förslag till förändring av proces-
sen, ärende 2020/00001. Vid 
förslag till eventuell förändring 
av processen får förutsättning-
arna för en tvåårsbudget ingå 
som ett alternativ som ska 
övervägas. Årsplanen har dock 
redan utvecklats och demografi-
kostnaden för flera år framöver 
beräknas baserat på prognos 
för förändrat elevantal, invester-
ingsplaner och planer för inhyr-
ning av nya anläggningar för att 
skapa en bättre förståelse för 
de ekonomiska förutsättning-
arna framöver. Ärendet föreslås 
avslutas. 

2016-11-03 2016/01393 Uppdrag - Upprätta duschbås i 
anslutning till skolornas idrottssalar 

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

Grundskolenämnde
n, Utbildning- och 
Arbetsmarknadsnä
mnden 

Ärendet var uppe för behand-
ling i kommunfullmäktige 4 feb-
ruari 2021. Uppdraget avslutas 
när det är genomfört.  

2017-03-28 2017/00669 Uppdrag - Ta fram åtgärdsplan och 
riktlinjer mot våldsbejakande extremism 

KFM 2017-03-09 § 94 1. 
Kommunfullmäktige ger 
Kommunstyrelsen i upp-
drag att ta fram en 
åtgärdsplan mot vålds-
bejakande extremism i 
Västerås 2. Västerås stad 
säkerställer att det finns 
väl kända riktlinjer för hur 
rättsväsendet ska kopplas 
in för att ... 

Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret åter-
kommer med hur staden på 
bästa sätt arbetar med denna 
fråga inom ramen för det trygg-
hetsskapande och brottsföre-
byggande arbetet och dess 
organisering. 

2017-03-28 2017/00670 Uppdrag - Upprätta en lokal 
samordningsfunktion mot 
våldsbejakande extremism 

KFM 2017-03-09 § 94 3. 
Västerås stad för att säk-
erställa genomförande 
och samverkan mellan 
alla berörda parter upp-

Kommunstyrelsen Frågan hanteras i revideringen 
av handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism, ärende 
2017/00670, under våren 2021.



 

 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

rättar en centralt placer-
ad, lokal samordnings-
funktion mot våldsbejak-
ande extremism 

2017-03-28 2017/00671 Uppdrag - Genomlysning av uthyrda 
lokaler och utbetalt föreningsstöd 

KFM 2017-03-09 § 94 4. 
uppdra till kommunstyr-
elsen samt fackliga nämn-
der och/eller bolag vilka 
tillhandahåller lokaler eller 
utdelar föreningsstöd att i 
enlighet med motionens 
intention genomlysa verk-
samheten och avbryta 
eventuella stöd till ... 

Kommunstyrelsen Frågan hanteras i revideringen 
av handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism, ärende 
2017/00670, under våren 2021.

2017-03-28 2017/00674 Uppdrag - Utreda stöd och utformning 
till avhopparverksamhet och 
anhörigstöd. 
 

KFM 2017-03-09 § 94 
7.7. Västerås stad i enlig-
het med motionens inten-
tion utreder hur ett lokalt 
stöd till avhopparverk-
samhet kan stödjas och 
utformas samt återkom-
mer med förslag om 
detta. 

Kommunstyrelsen Frågan hanteras i revideringen 
av handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism, ärende 
2017/00670, under våren 2021.

2017-06-28 2017/01233 Uppdrag - Att finna tomter och planer för 
mindre lägenheter enligt konceptet 
första bostaden 

KFM 2017-06-01 § 247 
Fastighetsnämnden och 
byggnadsnämnden ges i 
uppdrag att finna lämplig 
tomt/tomter och planer för 
mindre lägenheter enligt 
konceptet första bostaden 

Fastighetsnämnden, 
byggnadsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen genomför uppdraget 
inom ramen för handlingsplan 
för bostadsförsörjning som 
antogs av kommunstyrelsen 
den 12 juni 2020 och det årshjul 
om markanvisningar som 
presenterades för fastighets-
nämnden i december 2020. 

2018-02-16 2018/00689 Uppdrag - Ökad kvalitet och effektivitet i 
Målstyrningen 

KFM 2018-02-01 § 1 
Rapporten läggs till hand-
lingarna. 2 KS  uppdras 
att arbeta vidare med 
rekommendationer i rapp-
orten. 3 Ska finasieras 
inom befintlig ram. 4 KS 

Kommunstyrelsen Uppdraget kommer att vävas in 
i uppdrag 2020/0001 om att 
utvärdera planerings- och 
budgetprocessen i Västerås 
stad och rapporteras i samband 
med detta. 
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ska återrapportera upp-
dragen till KFM senast 
december 2019.  

2018-05-08 2018/01231 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 Ärendet är inlagt för att tas med 
på byggnadsnämndens sam-
manträde i februari. Namn-
beredningen har föreslagit en 
plats som föreslås godkännas. 

2018-05-08 2018/01238 Uppdrag - Utveckla utemiljön på 
Erikslunds handelsområde 

KFM 2018-04-12 § 123, 
4. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillsammans 
med Erikslunds handels-
område arbeta för att ut-
veckla utemiljön i områd-
et. 

Tekniska nämnden Kofotsgatan invigdes i novem-
ber 2020 och detaljplanearbetet 
för Västerleden pågår. Det 
pågår ett arbete under ledning 
av Närsam för att möta upp 
önskemålen på dialogforum 
från aktörerna på Erikslund. 

2018-05-24 2018/01290 Uppdrag - Nytt förslag till lokala 
ordningsföreskrifter  

KFM 2018-05-03 § 139 
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 framkom-
mit under återremissen av 
tidigare förslag till ..... 

Kommunstyrelsen Nya lokala ordningsföreskrifter 
är antagna av kommunfull-
mäktige 3 december 2020. 
Ärendet har överklagats och 
ligger nu hos Förvaltningsrätten 
i Uppsala som en laglighets-
prövning enligt kommunallagen. 
Det är ändringen att tillåta alko-
holförtäring på vissa platser 
som anmälaren menar inte har 
kommit till i laga ordning då 
berörda nämnder och myndig-
heter inte fått yttra sig i remiss-
förfarandet.  

2018-05-25 2018/01308 Uppdrag - Att undersöka möjlighet med 
kombinationsbiljett 

KFM 2018-05-03 § 147 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att inom 
projekt Mälarporten un-
dersöka möjligheten med 
kombinationsbiljett, pend-
larkort och parkering vid 
Västerås station 

Kommunstyrelsen En produktöverssyn genomförs 
av kollektivtrafikförvaltningen på 
Region Västmanland i syfte att 
kunna erbjuda moderna och 
attraktiva produkter. Staden 
bevakar frågan om kombina-
tionsbiljett i sitt fortsatta arbete. 
Något kommunalt p-hus finns ej 
uppfört i området under period-
en 2020-2024 där en sådan lös-
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ning skulle kunna erbjudas i 
någon större omfattning. Av-
rapportering bedöms ske 
kvartal 2 2021. 

2018-09-26 2018/02087 Uppdrag - Genomföra en översyn av 
berörda nämnders reglementen 

KFM 2018-09-06 § 200 
KS ges i uppdrag att gen-
omföra en översyn av be-
rörda nämnders regle-
menten i samband med 
genomförandet av den 
nya organisationen, var-
vid samråd ska ske med 
berörda nämnder. 

Kommunstyrelsen Förslag på remissdokument 
finns framtaget för hantering av 
kommunstyrelsen i februari 
2021. Remisstiden för nämnd-
erna är föreslagen till den 30 
juni 2021 

2018-10-01 2018/02100 Uppdrag - Göra investeringar i Kolkaj 
och Kolplan för ett färdigställande 
senast till sommaren 2020 

KFM 2018-09-06 § 202 2. 
Fastighetsnämnden ges i 
uppdrag att göra invester-
ingar i Kolkaj och Kolplan 
för ett färdigställande sen-
ast till sommaren 2020 
och till ett belopp om 
maximalt 145 miljoner 
kronor 

Fastighetsnämnden Återrapportering till fastighets-
nämnden sker i april 2021. Åter-
rapport till kommunstyrelsen 
beräknas därefter kunna ske 
under kvartal 2 2021. 

2018-10-01 2018/02101 Uppdrag - Investera in en planfri 
korsning Johannesbergsvägen och 
Kraftvärmegatan för ett färdigställande 
till senast sommaren 2020 

KFM 2018-09-06 § 202 2. 
Tekniska nämnden ges i 
uppdrag att investera in 
en planfri korsning Johan-
nesbergsvägen och Kraft-
värmegatan för ett färdig-
ställande till senast som-
maren 2020 och till ett 
belopp om maximalt 70 
miljoner kronor  

Tekniska nämnden Beräknas kunna avrapporteras 
till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i april 2021.

2018-10-01 2018/02110 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 dia-
log med Västerås Fotball 
Academy med avsikt att 
antingen sälja eller upp-
låta plats för en Air Dome 

Fastighetsnämnden Tjänsteutlåtande finns fram-
taget och ärendet planeras att 
tas upp på kommunstyrelsen 
den 24 februari 2021. 
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alt fotbollshall i plåt. 

2018-10-01 2018/02109 Uppdrag - Ta fram förslag på möjliga 
idrottsytor som är lämpliga att antingen 
sälja eller upplåta 

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

NäNämnden för 
idrott och friluftsliv  

Tjänsteutlåtande finns fram-
taget och ärendet planeras att 
tas upp på kommunstyrelsen 
den 24 februari 2021. 

2019-01-03 2019/00013 Uppdrag - Ta fram lämpliga nyckeltal 
vad gäller integration i Västerås stad  

KFM 2018-12-06 § 371 1. 
ge kommunstyrelsen upp-
drag 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 rapporter-
as till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen Avvaktar rapportering pga para-
llellt framtagande av hållbar-
hetsverktyg, stadsdelsanalys 
och handlingsplan för social 
hållbarhet. Dessa tre arbeten 
kommer tillsammans innehålla 
indikatorerna som efterfrågas. 
Beräknas kunna avrapporteras 
under kvartal 2 2021. 

2019-01-07 2019/00039 Uppdrag - Arbeta med en förändrad 
social sammansättning i våra kommun- 
och stadsdelar och mellan våra 
stadsdelar 

KFM 2018-11-29 § 324 3. 
Individ- och familjenämn-
den och fastighetsnämn-
den får i uppdrag att 
arbeta med en förändrad 
social sammansättning i 
våra kommun- och stads-
delar och mellan våra 
stadsdelar. Målet är att 
andelen personer med 
försörjning i en ..... 

Individ- och 
familjenämnden, 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden avrapport-
erade i augusti 2020.Individ- 
och familjeförvaltningen har 
sedan dess ansvar för att följa 
upp frågan utifrån statistik som 
de har samt samverka med 
teknik- och fastighetsförvalt-
ningen och Mimer. 

2019-01-07 2019/00041 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. 
Individ- och familjenämn-
den, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, för-
skolenämnden, Skultuna 
kommundelsnämnd, 
nämnden för idrott- och 

Individ- och 
familjenämnden, 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnäm
nden, 
grundskolenämnden
, förskolenämnden,  
Skultuna 

Styrgruppen avrapporterade 
uppdraget i kommunstyrelsen 
under våren 2020 samt hösten 
2020. Styrgruppen kommer att 
återkomma till kommunstyrel-
sen även under våren 2021 
med nulägesrapport gällande 
tidiga samordnade insatser för 
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startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

friluftsliv och kulturnämnd-
en får i uppdrag att ta 
fram ett arbetssätt ... 

kommundelsnämnd, 
nämnden för idrott- 
och friluftsliv och 
kulturnämnden 

barn i utsatt situation. 

2019-01-07 2019/00042 Uppdrag - Arbeta med ett hållbart och 
jämlikt chefskap inom Västerås stads 
olika verksamheter 

KFM 2018-11-29 § 324 
7.6 Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att arbeta med 
ett hållbart och jämnlikt 
inom Västerås stads olika 
verksamheter, i ett första 
steg i dialog med äldre-
nämnden. Målet ska vara 
max 25 medarbetare 
(omräknat till heltider) per 
chef. .... 

Kommunstyrelsen Information om uppdraget har 
lämnats på KS överläggning 
under våren 2020. Rapport till 
kommunstyrelsen kommer även 
att ges när uppdraget är 
genomfört. 

2019-01-07 2019/00038 Uppdrag - Starta en satsning för att 
förbättra skolresultaten 

KFM 2018-11-29 § 324 
Grundskolenämnde och 
Skultuna kommundels-
nämnd 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 

Grundskolenämnde
n, Skultuna 
kommundelsnämnd 

Uppdraget är en del av barn- 
och utbildningsförvaltningens 
samt Skultuna kommundels-
förvaltnings ordinarie uppdrag. 
De nämnda förvaltningarna 
följer upp arbetet genom 
förvaltningarnas ordinarie 
verksamhetsuppföljning. 

2019-01-08 2019/00060 Uppdrag -  Göra en översyn av 
resultathanteringsmodellen för Västerås 
stad inför 2020 

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

Kommunstyrelsen 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. 

2019-01-08 2019/00052 Uppdrag - Se över borttagning av 
delade turer 

KFM 2018-11-29 § 324 
10. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över hur 
man kan ta bort delade 
turer och använda den 
extra tiden för de anställ-

Kommunstyrelsen Uppdraget är delrapporterat i 
kommunstyrelsen löpande 
under 2020. Ärendet kommer 
fortsatt att delrapporteras i 
kommunstyrelsen under 2021. 
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Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

da till att höja kvaliteten i 
verksamheten. Detta ska 
återrapporters  senast 
mars 2019 

2019-01-08 2019/00057 Uppdrag - Säkerställa kompetens och 
resurser för att få med landsbygdspers-
pektivet i kommunala beslut 

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

Kommunstyrelsen Landsbygdsanalys är genom-
förd och återrapporterad i kom-
munstyrelsen. Erfarenheter och 
kunskaper från denna analys 
kommer att hanteras i ordinarie 
processer och programarbeten, 
till exempel i en ny reviderad 
översiktsplan. Ärendet kan 
avslutas. 

2019-01-08 2019/00059 Uppdrag - Göra en översyn av 
investerings- och 
exploateringsprocessen inom Västerås 
stad 

KFM 2018-11-29 § 324 
15. Kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att göra en 
översyn av investerings- 
och exploateringspro-
cessen inom Västerås 
stad i samråd med berör-
da nämnder. Översynen 
omfattar organisation, 
beslut, och genomförande 
av investeringsobjektet. 

Kommunstyrelsen Översyn pågår. Uppdraget 
beräknas avrapporteras kvartal 
2 2021. 

2019-01-08 2019/00064 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 
18. Tekniska nämnden får 
i uppdrag att ta kontakt 
med Kontakta Region 
Västmanlands kollektiv-
trafikmyndighet för att ut-
reda och införa tågstopp i 
Tillberga, Dingtuna och 
någonstans mellan Norra 
station och Hökåsen.    

Tekniska nämnden Parterna är överens om att det 
ska tas fram en åtgärdsvals-
studie över tillgängligheten till 
Finnslätten i ett första skede. 
Arbetet beräknas pågå under 
2021-2022. 

2019-01-08 2019/00045 Uppdrag - Sammanhålla en större 
satsning på kommun- och 
stadsdelsutveckling i samverkan med 
civilsamhället 

KFM 2018-11-29 § 324 7. 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att tillsammans 
med nämnden för idrott- 
och friluftsliv, kulturnämd-

Kommunstyrelsen, 
Nämnden för idrott- 
och friluftsliv, 
Kulturnämden 

Uppdraget påbörjades under 
2019 och är en viktig central del 
i nämnden för idrott- och frilufts-
livs samt kulturnämndens arb-
ete. Fokus under 2021 ligger på 
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en hålla samman en stör-
re satsning på kommun- 
och stadsdelsutveckling i 
samverkan med civilsam-
hället för att öka trygg-
heten och ....  

organisering av kommun- och 
stadsdelsarbete samt det trygg-
hetsskapande och brottsföre-
byggande arbetet där en policy 
har beslutats i kommunfullmäkt-
ige samt en handlingsplan är 
framtagen och är på remiss till 
den 15 mars 2021. 

2019-01-08 2019/00048 Uppdrag - Planera för lämpliga 
ändamålsenliga skollokaler 

KFM 2018-11-29 § 324 8. 
Kommunstyrelsen, fastig-
hetsnämnden utbildning- 
och arbetsmarknads-
nämnden, grundskole-
nämnden, förskolenämnd-
en och Skultuna kommun-
delsnämnd får i uppdrag 
att planera för skollokaler 
som motverkar skolsegre-
gation, är ekonomisk ..... 

Kommunstyrelsen, 
Fastighetsnämnden, 
Utbildning- och 
arbetsmarknadsnäm
nden, 
Grundskolenämden, 
Förskolenämnden, 
Skultuna 
kommundelsnämnd 

Ärendet ska kompletteras med 
investeringspolicy och riktlinjer 
för staden. Förslag finns för 
politisk behandling. 

2019-02-25 2019/00381 Uppdrag - Utreda förutsättningarna att 
samordna digitala karttjänster i länet 

KFM 2019-02-07 § 24 
Utreda förutsättningarna  
och möjligheterna till att 
samordna digitala kart-
tjänster i länet till exempel 
region Västmanland, 
Västerås stad, Hallsta-
hammars kommun, läns-
styrelsen och VL. 

Kommunstyrelsen Dialog har inletts med länsstyr-
elsen och regionen för att gem-
ensamt utreda förutsättningarna 
för en digital karttjänst. 

2019-05-14 2019/00987 Uppdrag - Anordna utbildning till 
politiker och tjänstemän i företagandets 
villkor 

KFM 2019-04-04 § 96 2. 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att anordna 
en sådan utbildning 

Kommunstyrelsen Planering av utbildningen pågår 
tillsammans med VMNAB, 
osäkert om tidpunkt för genom-
förande på grund av rådande 
omständigheter med Corona. 

2019-07-31 2019/01497 Uppdrag - Konkretisera 
utvecklingsområdet En modern, attraktiv 
och hållbar kommunal 
verksamhet/organisation - med fokus på 
Västeråsarnas behov.  

KFM 2019-06-19 § 176 2. 
Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att konkretisera 
de tre strategiska utveck-
lingsområdena. - En 
modern, attraktiv och håll-

Kommunstyrelsen Status för uppdraget kommer 
delrapporteras i kommunstyrel-
sen under 2021. 
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bar kommunal verksam-
het/ organisation - med 
fokus på Västeråsarnas 
behov. I uppdraget ingår 
att konkretisera... 

2019-07-31 2019/01499 Uppdrag - Förbereda arbete för att 
skapa en varucentral med samordnad 
varudistribution  

KFM 2019-06-19 § 176 4. 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att inleda en för-
beredande arbete för att 
skapa en varucentral med 
samordnad varudistribu-
tion med uppstart 2021. 

Kommunstyrelsen Avsikten är att genomföra upp-
draget i samverkan med läns-
styrelsen, regionen, RISE och 
privata aktörer. Externa medel 
för genomförande ska sökas 
genom länsstyrelsens försorg 
under våren 2021. Uppdraget 
hör samman med  2021/00018, 
2018/00856 samt 2014/00278. 

2019-07-31 2019/01500 Uppdrag - Ta fram en lokal 
livsmedelsstrategi för Västerås stad 

KFM 2019-06-19 § 176 5. 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
lokal livsmedelsstrategi 
för Västerås stad. Stra-
tegin ska hänga ihop med 
den regionala och den 
nationella  livsmedels-
strategin. 

Kommunstyrelsen Uppdraget är omforumlerat i 
form av nytt uppdrag med 
diarienr 2021/00004. Detta 
uppdrag kan därför avslutas. 

2019-07-31 2019/01502 Uppdrag - Se över hur 
brottsförebyggande arbetet ska vara 
organiserat 

KFM 2019-06-19 7. Kom-
munstyrelsen i samverkan 
med Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande får 
i uppdrag att se över hur 
brottsförebyggande arb-
etet ska vara organiserat. 
Till exempel ansvaret för 
den delen som är kopplad 
till  stads- och kommun-
dels... 

Kommunstyrelsen, 
Nämnden för idrott, 
fritid och 
förebyggande 

Ett arbete är påbörjat sedan 
2020 med beslutad policy samt 
handlingsplan på remiss till 15 
mars 2021. Utifrån det arbetet 
finns tydlig organisering för det 
operativa delen samt ett tydligt 
ansvar för det strategiska 
arbetet. 

2019-11-04 2019/02165 Uppdrag - Ansöka om att bli 
försöksområde för gårdsförsäljning av 
vin och öl 

KFM 2019-10-03 § 246 
Ansök om att bli försöks-
område för gårsförsäljning 
föreslagit av Västerås 
stad ansöker hos reger-

Miljö- och 
konsumentnämnden

Regeringen kommer tidigast i 
slutet av 2021 att fatta beslut 
om denna möjlighet och 
därefter kan staden ta ställning 
till hur vi vill gå vidare. 
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ingen att få bli försöksom-
råde för gårdsförsäljning  
av vin och öl i tre år 

2019-11-06 2019/02186 Uppdrag - Se över hemsjukvårdens 
befintliga dokument mellan länets 
kommuner och Region Västmanland 

KFM 2019-10-03 § 252 I 
motionen föreslås att 
initiativ tas för översyn av 
befintliga dokument mel-
lan länets kommuner och 
Region Västmanland  gäl-
lande hemsjukvården 
samt en ny uppföljning 
görs med utgångspunkt 
från den som genom-
fördes 2012-2014 

Äldrenämnden Arbetet är på gång men har 
blivit något fördröjt utifrån den 
rådande pandemin. 

2019-11-06 2019/02178 Uppdrag - Utreda och planera för en 
dragning av ett nytt gång- och cykelstråk 
längs med Svartån mellan Västerås city 
och Skultuna 

KFM 2019-10-03 § 249 3. 
Tekniska nämnden upp-
dras att utreda förutsätt-
ningarna för en möjlig 
dragning av ett nytt gång- 
och cykelstråk längs med 
Svartån, mellan Västerås 
City och Skultuna. Upp-
draget ska ske i dialog 
och samarbete med 
berörda aktörer ... 

Tekniska nämnden Objektet finns med i tekniska 
nämndens investeringsplan och 
utredning pågår. Under januari 
har samtliga fastighetsägare 
längs sträckan kontaktats för att 
ge sina inspel i frågan om stråk-
ets sträckning. 

2019-12-19 2019/02416 Uppdrag - Utreda de fysiska och 
ekonomiska planeringsförutsättningar 
för kollektivtrafikens behov i en växande 
kommun och dess kommundelar 

KFM 2019-12-05 § 344 
Byggnadsnämnden ges i 
uppdrag i samarbete med 
tekniska nämnden utreda 
de fysiska och ekonom-
iska planeringsförutsätt-
ningar för kollektivtrafik-
ens behov i en växande 
kommun och dess kom-
mundelar 

Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden 

Uppdraget har under 2020 varit 
nedprioriterat på grund av res-
ursbrist. Arbetet är återupptaget 
i januari 2021 och väntas pågå 
under processen med översikts-
planearbetet 2021-2022. 

2020-02-07 2020/00199 Uppdrag - Införa tidsbegränsade 
hyreskontrakt för nyanlända med 
uppehållstillstånd i de bostäder som 
kommunen tillhandahåller 

KFM 2020-01-16 § 11 att 
införa tidsbegränsade hyr-
eskontrakt för nyanlända 
med uppehållstillstånd i 

Kommunstyrelsen Hanterat i kommunstyrelsen 3 
februari 2021, därefter till 
fullmäktige. 
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de bostäder som staden 
tillhandahåller och som 
omfattas av bosättnings-
lagen. 

2020-02-10 2020/00202 Uppdrag - Utreda möjligheten att 
förlägga handläggning och beslut 
avseende tillstånd för alkoholservering, 
tobaksförsäljning och 
livsmedelshantering till samma 
förvaltning/nämnd 

KFM 2020-01-16 § 17 Att 
Västerås stad utreder 
möjligheten att förlägga 
handläggning och beslut 
avseende tillstånd för 
alkoholservering, 
tobaksförsäljning och livs-
medelshantering till sam-
ma förvaltning/nämnd 
samt att befintliga resurs-
er i serveri 

Kommunstyrelsen Organisationsförändringen är 
genomförd. Ingen ytterligare 
åtgärd. Ärendet avslutas efter 
denna rapportering. 

2020-02-24 2020/00291 Årsplan 2020 - Uppdrag - Samverka 
med nämnderna att genomföra 
effektiviseringar för att klara en hållbar 
ekonomi 

KFM 2019-12-05 § 340 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan 
med nämnderna genom-
föra effektiviseringar för 
att klara en hållbar ekono-
mi för staden. 

Kommunstyrelsen Uppdraget har förtydligats i års-
plan 2021. Arbetet pågår och 
beräknas vara klart under 
2021.   
 
 

2020-03-17 2020/00476 Uppdrag - Ta fram en webbaserad 
utbildning och genuspedagogik för 
förskolan och skolan 

KFM 2020-03-05 § 90 Att 
Västerås stad tar fram en 
webbaserad utbildning 
och genuspedagogik för 
förskolan och skolan. Att 
samtlig personal inom för-
skolan och skolan genom-
går den av Västerås stad 
framtagna utbildningen 
och genuspedagogik.   

Kommunstyrelsen Uppdraget hanteras av stads-
ledningskontoret. En film kom-
mer att köpas in under 2021 
och ett underlag att använda i 
diskussionssyfte arbetas även 
fram av stadsledningskontoret 
under året. 

2020-03-27 2020/00474 Uppdrag - Att TV-sändningarna från 
kommunfullmäktige textas och läggs ut i 
efterhand på Västerås stads hemsida 
samt att det utreds om det finns 
möjlighet att texta i livesändning 

KFM 2020-03-05 § 89 - 
Att TV-sändningarna från 
kommunfullmäktige som i 
efterhand läggs ut på 
Västerås stads hemsida 
ska textas, samt att möj-
ligheten att texta kom-

Kommunstyrelsen Uppdraget kommer att åter-
rapporteras under våren 2021. 
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munfullmäktiges livesänd-
ning ska utredas. 

2020-05-27 2020/00795 Uppdrag - Utveckla Lögarängsområdet 
enligt utvecklingsprogrammets mål och 
ställningstagande 

KFM 2020-05-07 § 136 2. 
Tekniska nämnden får i 
uppdrag att utveckla Lög-
arängsområdet i samar-
bete med Nämnden för 
idrott, fritid och förebygg-
ande samt Byggnads-
nämnden enligt program-
mets mål och ställnings-
taganden. I uppdraget 
ingår att i samråd med .... 

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

En arbetsgrupp har formerats 
under ledning av Teknik- och 
fastighetsförvaltningen med 
representanter från alla berörda 
förvaltningar. För närvarande 
pågår arbetet med att formulera 
en projektbeskrivning för den 
handlingsplan som ska tas 
fram. 

2020-05-27 2020/00802 Uppdrag - Redovisa hur många och 
vilka organisationer/nätverk Västerås 
stad är medlem i som kostar pengar 
samt hur mycket Västerås stad betalar 
till respektive organisation 

KFM 2020-05-07 § 141-
att staden redovisar hur 
många och vilka organi-
sationer/nätverk Västerås 
stad är medlem i som 
kostar pengar, samt hur 
mycket Västerås stad 
betalar till respektive 
organisation. Dessutom 
föreslås att staden redo-
visar vilka ..... 

Kommunstyrelsen Sammanställning av organisa-
tionerna pågår. Förslag på vilka 
medlemskap som kan avslutas 
förväntas kunna redovisas 
under kvartal 2 2021.  

2020-09-22 2020/01379 Uppdrag - Ta fram en ny översiktsplan 
från aktualitetsprövningens slutsats och 
förslag på inriktning för Västerås 
översiktsplanering 

KFM 2020-09-03 § 181 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan med ut-
gångspunkt från aktuali-
tetsprövningens slutsatser 
och förslag på inriktning 
för Västerås översikts-
planering. 

Kommunstyrelsen En uppdragsbeskrivning är 
under framtagande vilken 
beräknas kunna förankras på 
kommunalrådsberedningen 
under kvartal 1 2021. Ny över-
siktsplan beräknas färdig under 
2024. 

2020-09-22 2020/01380 Uppdrag - Ta fram ett Arkitektprogram KFM 2020-09-03 § 183 
Byggnadsnämnden får i 
uppdrag att ta fram ett 
Arkitektprogram  

Byggnadsnämnden Arbete pågår. Beräknat att 
antas kvartal 2 2022. 

2020-09-22 2020/01381 Uppdrag - Ta fram ett planprogram för 
projekt Mälarporten 

KFM 2020-09-03 § 184 
Byggnadsnämnden får i 

Byggnadsnämnden Arbete med framtagande av 
planprogram framskrider enligt 
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uppdrag att ta fram ett 
planprogram för projekt 
Mälarporten där stadsdel-
arna Kungsängen och 
Ängsgärdet ingår.   

tidplan. 

2020-09-22 2020/01382 Uppdrag - Göra en översyn av 
avgifterna vid upplåtelse av offentlig 
plats 

KFM 2020-09-03 § 187 
En översyn av avgifterna 
vid upplåtelse av offentlig 
plats genomförs med syft-
et att främja en levande 
stadskärna. Avgifterna 
som identifieras som sär-
skilt hämmande revideras 
i samråd med berörda 
parter, exempelvis 
Västerås .... 

Kommunstyrelsen Ärendet påbörjas under mars 
månad och kommer att hanter-
as i ordinarie budgetprocess 
2022 då taxor hanteras av kom-
munfullmäktige. 

2020-11-02 2020/01696 Uppdrag - I kontakt med olika 
samarbetspartners ska 
kommunstyrelsen se till att 
affärsutvecklingen sker inom området 
vård och omsorg samt att arbeta för att 
Västerås stad blir en nationellt centrum 
för innovationer och företag inom vård 
och omsorg 

KFM 2020-10-15 § 277 -
Att Västerås stad arbetar 
för att bli ett  nationellt 
centrum för innavationer 
och företag för vård och 
omsorg. - Att kommun-
styrelsen ges i uppdrag 
att i kontakt med olika 
samarbetspartners se till 
att affärsutvecklingen sker 
... 

Kommunstyrelsen Aktiviteter och plan för att hant-
era uppdraget utarbetas under 
våren 2021. 

2020-11-02 2020/01697 Uppdrag - Redovisa de verksamheter 
som Västerås stad enligt lag är skyldiga 
att driva samt sammanfatta rapporterna 
och summera budgetposterna för 
förvaltningarna  

KFM 2020-10-15 § 283 -
Stadens förvaltningar får i 
uppdrag att redovisa de 
verksamheter som 
Västerås stad enligt lag är 
skyldiga att driva. 
Rapporterna ska rubricer-
as med respektive lag-
paragrafer där dessa 
kostnader ska ingå. - Att 
SK ges i uppdrag att 
sammanfatta .... 

Kommunstyrelsen Uppdraget kommer att gå ut till 
nämnderna under våren 2021 
när bokslutet för 2020 är klart. 
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2020-11-02 2020/01700 Uppdrag - Komma med förslag på hur 
ett årligt rektorspris på bästa sätt kan 
utformas 

KFM 2020-10-15 § 286 - 
att komma med förslag på 
hur ett årligt rektorspris på 
bästa sätt kan utformas 

Förskolenämnden, 
grundskolenämnden
, utbildning- och 
arbetsmarknadsnäm
nden 

Ärendet är överlämnat till barn- 
och utbildningsförvaltningen för 
hantering. 

2020-11-02 2020/01698 Uppdrag - Utreda möjligheten till att 
införa mötesplats för äldre personer 
med funktionsnedsättning 

KFM 2020-10-15 - Att ut-
reda möjligheten till att in-
föra  mötesplats för äldre 
personer med funktions-
nedsättning. 

Äldrenämnden Utredning har genomförts och 
utifrån den beslutade äldrenäm-
nden den 28 april 2020 att inte 
införa mötesplatser för äldre 
personer med funktionsnedsätt-
ning. Ärendet återrapporteras 
till kommunfullmäktige under 
kvartal 2 2021. 

2020-12-09 2020/01918 Uppdrag - Årsplan 2021 - 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
genom en särskild lönepott fortsätta 
utjämna ojämlika lönevillkor mellan 
kvinnligt dominerade yrken respektive 
manligt dominerade yrken med 
jämförbar utbildningsgrad och 
svårighetsgrad 

KFM 2020-11-26 § 382 b) 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att genom en 
särskild lönepott fortsätta 
utjämna ojämlika lönevill-
kor mellan kvinnligt domi-
nerade yrken respektive 
manligt dominerade yrken 
med jämförbar utbildni-
ngsgrad och svårighets-
grad. 

 Uppdraget hanteras i samband 
med löneöversyn 2021. 

2021-01-04 2021/00004 Uppdrag - Årsplan 2021 - Säkerställa 
och redovisa hur målen i den nationella 
och regionala livsmedelsstrategin tas 
om hand samt hur Västerås ska bidra 
ytterligare till måluppfyllelsen 

KFM 2020-11-26 12c. 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att säkerställa 
och redovisa hur målen i 
den nationella och region-
ala livsmedelsstrategin 
tas om hand i Västerås 
stads nämnder och bolag 
samt hur Västerås ska 
bidra ytterligare till mål-
uppfyllelsen. 

Kommunstyrelsen Planering för uppdragets gen-
omförande pågår.  

2021-01-07 2021/00017 Uppdrag - Årsplan 2021 - Ta fram en 
resursfördelningsmodell som på ett 
kostnadseffektivt sätt fördelar 
tillgängliga resurser från 

KFM 2020-11-26 § 382 ) 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan 
med nämnderna ta fram 

Samtliga nämnder Uppdraget ej påbörjat. Avvaktar 
en slutrapport från PwC avse-
ende stadens långsiktiga 
finansiering som kommer att 
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startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

kommunfullmäktige till respektive 
nämnd 

en resursfördelnings-
modell som på ett trans-
parant och kostnadseffek-
tivt sätt fördelar tillgäng-
liga resurser från 
kommunfullmäktige till 
respektive nämnd..... 

vara ett viktigt underlag för 
arbetet. 

2021-01-07 2021/00015 Uppdrag - Årsplan 2021 - Genomföra 
effektiviseringarna för att klara en 
hållbar ekonomi för staden 

KFM 2020-11-26 § 382 e) 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan 
med nämnderna genom-
föra effektiviseringar för 
att klara en hållbar ekono-
mi för staden. Områden 
som omfattas är effektiv-
are inköp och stödproces-
ser, lokaleffektiviseringar 
samt ...... 

Kommunstyrelsen Arbete pågår inom alla förvalt-
ningar. Återrapportering beräk-
nas ske i samband med delårs-
rapport 1. 

2021-01-07 2021/00016 Uppdrag - Årsplan 2021 - Se över 
lokaleffektiviteten och 
samordningsmöjligheter, kopplat till 
stadens investeringsplan 

KFM 2020-11-26 § 382 f) 
Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder får i upp-
drag att se över lokal-
effektiviteten och samord-
ningsmöjligheter, kopplat 
till stadens investerings-
plan. Syftet är att säker-
ställa det långsiktiga eko-
nomiska utrymmet för 
verksamheten. 

Samtliga nämnder Uppdraget har ej påbörjats på 
ett samordnat sätt. Dock har 
översyner påbörjats inom olika 
delar av staden. Delrapporter-
ing beräknas ske under hösten 
2021. 

2021-01-07 2021/00018 Uppdrag - Årsplan 2021 - Säkerställa att 
samordnad varudistribution finns på 
plats senast under 2022 

KFM 2020-11-26 § 382 h) 
Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att säkerställa att 
samordnad varudistribu-
tion finns på plats senast 
under 2022. 

Kommunstyrelsen Avsikten är att genomföra upp-
draget i samverkan med läns-
styrelsen, regionen, Research 
Institutes of Sweden och privata 
aktörer. Externa medel för 
genomförande ska sökas 
genom länsstyrelsens försorg 
under våren 2021. Uppdraget 
hör samman med 2019/01499, 
2018/00856 samt 2014/00278. 
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2021-01-07 2021/00019 Uppdrag - Årsplan 2021 - Följa upp och 
utvärdera  hur "Riktlinje för 
hållbarhetskrav i upphandlingar" följs  

KFM 2020-11-26 § 382 i) 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att följa upp och 
utvärdera hur "Riktlinje för 
hållbarhetskrav i upp-
handlingar" följs, kopplat 
till kraven gällande soci-
ala företag. 

Kommunstyrelsen Uppdraget påbörjas inom kort 
av hållbarhetsstrateg på upp-
handlings- och inköpscenter 
tillsammans med hållbarhets-
enheten. 

2021-01-07 2021/00020 Uppdrag - Årsplan 2021 - Se över och 
samordna försäkringsportföljen gällande 
olycksfallsförsäkringar till barn och unga

KFM 2020-11-26 § 382 j) 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över och 
samordna försäkrings-
portföljen gällande olycks-
fallsförsäkringar till barn 
och unga.  

Kommunstyrelsen Samordning av försäkringsport-
följen avseende olycksfallsför-
säkringar till barn och unga är 
på plats sedan ett antal år till-
baka. Arbetet hålls ihop av för-
säkringsansvarig vid stadsled-
ningskontoret. Översyn avse-
ende heltidsförsäkring respek-
tive deltidsförsäkring för barn 
och unga görs under våren/ 
sommaren 2021 och redovisas 
inför förnyelsearbetet för 
försäkringsåret 2022, som 
startar under senare delen av 
kvartal 3 2021. 

2021-01-07 2021/00021 Uppdrag - Årsplan 2021 -Ta fram en 
långsiktig strategi för att minska 
nedskräpningen och fasa ut 
engångsplatser och fossila platser 

KFM 2020-11-26 § 382 k) 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
långsiktig strategi för att 
minska nerskräpningen 
och fasa ut engångsplast-
er och fossila plaster. 

Kommunstyrelsen Uppdraget är mottaget av hand-
läggare och uppstart av arbetet 
pågår.  

2021-01-08 2021/00035 Uppdrag -  Årsplan 2021 - 10 miljoner kr 
per år ska användas för att i ett treårigt 
projekt växla exploateringsintäkter för att 
beta av kön till detaljplaner med 
målsättning om att 2024 ligga i fas 

KFM 2020-11-26 § 382 a) 
Fastighetsnämnden ges 
ett större avkastningskrav 
varav 10 miljoner kronor 
per år ska användas för 
att i ett treårigt projekt 
växla exploateringsintäkt-
er för att beta av kön till 
detaljplaner..... 

Fastighetsnämnden Arbetet är inlett hos stadsbygg-
nadsförvaltningen som tillsam-
mans med konsult och stads-
ledningskontoret har börjat 
planera för hur uppdraget ska 
hanteras.  
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Ärendets 
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Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

2013-06-11 2013/00480 Uppdrag - översyn av reglementen för 
stadens styrelser och nämnder 

KS § 214, 2013-05-22. 
Stadsledningskontoret 
uppdras att genomföra en 
översyn av reglementen 
för stadens styrelser och 
nämnder. 

Kommunstyrelsen Arbete med översyn av regle-
menten pågår i ärende 2018/ 
02087, Uppdrag - Genomföra 
en översyn av berörda nämnd-
ers reglementen. Denna status 
gäller tills dess att ärende 
2018/02087 färdigbehandlats.  

2013-11-13 2013/00854 Uppdrag - Att följa upp planerings- och 
utvecklingskostnaderna för projektet 3B,  
två gånger om året - november och maj 
(Mälarporten) 

KS § 406 2013-10-23 
Kommunstyrelsen upp-
dras att två gånger om 
året, i november och maj, 
följa upp planerings- och 
utvecklingskostnaderna 
för projektet 3B, om inte 
uppföljning skett på annat 
sätt 

Kommunstyrelsen Uppföljning sker två gånger per 
år. Uppföljning skedde den 24 
februari 2021.  

2013-12-18 2013/00944 Uppdrag - Handlingsplan för utveckling 
av Svartåns dalgång i Västerås 

KS § 467, 2013-12-04. 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att tillsam-
mans med berörda för-
valtningar och bolag ta 
fram en handlingsplan för 
utvecklingen av Svartåns 
dalgång i Västerås. 
Arbetet ska ske i nära 

Kommunstyrelsen Uppdraget vilar i väntan på att 
grönstrukturplanen blir klar. 
Svartådalen som riksintresse 
håller på att ses över så utlåt-
andet kring riksintresset av-
vaktas också. 
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samarbete med andra 
aktörer. 

2014-10-29 2014/00977 Uppdrag - Genomför en stadsdelsanalys 
för Rönnby i syfte att stärka stadsdelens 
centrum, skola, grönstråk och 
mötesplatser. 

KS 2014-10-08, § 261 – 
Att genomföra en 
stadsdelsanalys för 
Rönnby i syfte att stärka 
stadsdelens centrum, 
skola, grönstråk och 
mötesplatser. 

Kommunstyrelsen Ej påbörjat. Inväntar metod för 
stadsdelsanalyser i tätorten.  

2015-06-16 2015/00671 Uppdrag - Fördjupad översiktsplan 
Västerås hamn och Hacksta (FÖP 67) 

KS 2015-05-20 § 207 - 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att tillsammans 
med berörda aktörer upp-
rätta förslag till fördjup-
ning av Översiktsplan 
2026 för Västerås hamn 
och Hacksta enligt proj-
ektbeskrivning 2015-04-
30, samt miljöbedömning 
med ........... 

Kommunstyrelsen Projektet håller på att slutföras. 
En utredning behövde utföras i 
ett sent skede av projektet men 
planen beräknas kunna komma 
upp för beslut under kvartal 2 
2021. 

2015-10-21 2015/01092 Uppdrag - Projekt Målbild Innerstaden KS 2015-09-30, § 329 - 
Att ta fram en målbild för 
innerstaden i enlighet 
med den uppdragsbesk-
rivning som presenterats 
för kommunstyrelsen. 
Målbilden ska omfatta ett 
aktivt city som är snyggt 
och tryggt. 

Kommunstyrelsen Projektet håller på att samman-
ställas och beräknas att åter-
rapporteras i kvartal 2 2021. 

2016-05-09 2016/00513 Uppdrag - Fler öppna graffitiväggar i 
Västerås 

KS 2016-03-16 § 80 Kom-
munstyrelsen uppdras att 
tillsammans med BN, FN 
och KN bilda en arbets-
grupp med uppgift att till-
sammans kontakta fastig-
hetsägare och bostads-
bolag i kommunen, och 
projektet Unity för att 
möjliggöra att fler öppna 

Kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, 
kulturnämnden 

Kulturnämnden har inkommit 
med underlag. Kultur-, idrotts- 
och fritidsförvaltningen har 
samverkat med stadsbyggnads-
kontoret, teknik- och fastig-
hetsförvaltningen, enheten för 
allmänkultur samt en grafitti-
konstnär. Det finns förslag på 
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väggar kan skapas. en tillfällig vägg på Lögarängs-
området där en provperiod på 
två år förslås. Dock uppfattar 
nämnden att kommunstyrelsen 
ska finansiera projektet. Frågan 
utreds vidare av stadslednings-
kontoret. 

2016-08-30 2016/00807 Uppdrag - Förslag för inrättande av 
kommunal samordningscentral 

KS 2016-05-04 § 167 
Stadsledningskontoret 
uppdras att i samverkan 
med Mälarenergi AB och 
Fastighetskontoret arbeta 
fram ett förslag för 
inrättande av kommunal 
samordningscentral  

Mälarenergi AB, 
Fastighetskontoret 

Återrapport till kommunstyrel-
sen sker under kvartal 1 2021.  

2016-10-26 2016/01273 Uppdrag - Fortsatt arbete med fysisk 
planering på Bäckby 

KS 2016-10-03 § 343 1. 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att i sam-
verkan med berörda 
nämnder prioritera det 
fortsatta arbetet med den 
fysiska planeringen. 

Kommunstyrelsen Slutrapporten till Boverket 
kompletterades före sommar-
en 2020. Ärendet kan avslutas 
då Boverket meddelat att 
slutrapporten är ok.  

2017-01-13 2017/00062 Uppdrag - En årlig återkoppling utifrån 
arbetet med föreningarna och 
organisationerna. 

KS 2016-12-07 § 447 2.  
En årlig återkoppling ska 
göras till kommunstyrel-
sen utifrån arbetet med 
föreningarna och organi-
sationerna. 

Kommunstyrelsen I samband med återrapporter-
ing av handlingsplan 2019-2021 
gällande LÖK, lokal överens-
kommelse, kommer detta upp-
drag återkopplas till kommun-
styrelsen under våren 2021. 

2017-01-24 2017/00136 Uppdrag - Utreda hur samarbetet mellan 
flygplatsbolaget och fastighetsbolaget 
kan utvecklas för att nå 
samordningsfördelar 

KS 2016-11-23 § 412 2.3 
- Förutsättningar och 
värdet av en samman-
slagning av flygplats-
bolaget med fastighets-
bolaget, samt alternativt 
hur ett utökat samarbete 
kan uppnå samma för-
delar. 

Nya Västerås 
flygplats AB, 
Kommunstyrelsen 

Bolagen har gjort en gemensam 
utredning som lämnats till 
respektive styrelse. Resultat 
finns beskrivet i den faktabas-
erade sammanställningen, KS 
2020/00482. Uppdraget kan 
avslutas.  
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2017-02-27 2017/00404 Uppdrag - Uppföljning och 
avrapportering av 
Näringslivsprogrammets genomförande 

KS 2017-02-08 § 66 3. 
Stadsledningskontoret 
uppdras att kontinuerligt 
följa upp genomförandet i 
styrelser och nämnder 
och årligen avrapportera 
genomförandet till kom-
munstyrelsen.  

Kommunstyrelsen Återrapportering till kommun-
styrelsen planeras under kvrtal 
1 2021. 

2017-02-27 2017/00403 Uppdrag - Framtagning av årlig hand-
lingsplan kopplat till Näringslivsprogram-
met 

KS 2017-02-08 § 66 2. 
Stadsledningskontoret 
uppdras att ta fram en 
årlig handlingsplan kopp-
lad till Näringslivsprog-
rammet. 

Kommunstyrelsen Handlingsplan för 2019-2020 är 
färdig. Det kommer under 2021 
att tas fram en ny för 2021-
2022. 

2017-04-05 2017/00743 Uppdrag - Utreda förutsättningarna för 
utlokalisering av verksamheter  

KS 2017-03-15 § 112 
Stadsledningskontoret 
uppdras att utreda förut-
sättningarna för att 
utlokalisera lämpliga 
verksamheter inom 
stadens förvaltningar till 
våra kommundelar. Ett 
första steg är att titta på 
vilka verksamheter som 
kan lokaliseras till .. 

Kommunstyrelsen Utredning planeras att present-
eras för kommunstyrelsen 
under våren 2021. 

2017-10-06 2017/01902 Uppdrag - Utreda tillhörigheten för 
delägda bolag i stadens koncernstruktur

KS 2017-09-20 § 362 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att utreda till-
hörigheten för delägda 
bolag i stadens koncern-
struktur 

Kommunstyrelsen Utredningen planeras att pres-
enteras för kommunstyrelsen 
under våren 2021.  

2017-10-17 2017/01952 Uppdrag - Ta fram förslag på 
övergripande överenskommelse med 
arbetsförmedlingen 

KS 2017-10-04 § 369 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att ta fram 
förslag på övergripande 
överenskommelse med 
arbetsförmedlingen 

Kommunstyrelsen Arbete pågår. Samtal och kon-
takt sker genom representant i 
utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden. Dock har arbet-
et stannat upp på grund av 
läget på arbetsförmedlingen. 
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2017-12-20 2017/02326 Uppdrag - Göra en översyn av 
resursfördelningsmodeller för 
skolverksamheten med fokus på 
grundskolan 

KS 2017-12-06 § 492. 
Stadsledningskontoret 
uppdras att tillsammans 
med barn- och utbild-
ningsförvaltningen se 
över resursfördelnings-
modeller för skolverksam-
heterna med fokus på 
grundskolan. Ska avrap-
porteras i maj 2018.  

Kommunstyrelsen Ärendet är vilande. Västerås 
stad ingår i ett projekt som leds 
av Sveriges kommuner och 
regioner med deltagare från 
flera andra mellanstora kom-
muner för att tillsammans ta 
fram förslag till resursfördel-
ning inom bland annat 
skolverksamhet. Först därefter 
är tanken att skriva fram ett 
förslag till resursfördelning för 
Västerås stad. 

2017-12-20 2017/02325 Uppdrag - Ta fram en fördjupad 
översiktsplan för stadsdelen 
Gåsmyrevreten samt området runt 
Arosvallen 

KS 2017-12-06 § 489 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att ta fram en 
fördjupad översiktsplan 
för stadsdelen Gåsmyre-
vreten samt området runt 
Arosvallen i enlighet med 
framarbetad uppdrags-
beskrivning, daterad 
2017-11-27 

Kommunstyrelsen Uppdraget avvaktar universi-
tetsfrågan då universitetets 
placering har stor påverkan på 
områdets framtida utformning. 
Beräknas starta igen kvartal 3 
2021. 

2017-12-20 2017/02324 Uppdrag -  Utreda och föreslå hur 
Strategiska fastigheters uppdrag och 
verksamhet ska utvecklas eller 
avvecklas 

KS 2017-12-06 § 488 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att utreda och 
föreslå hur Strategiska 
fastigheters uppdrag och 
verksamhet ska utvecklas 
eller avvecklas 

Kommunstyrelsen Utredning har föredragits på 
kommunstyrelsens överlägg-
ning 2019-05-22 § 9. Förslag 
och rekommendation har 
lämnats. Uppdraget kan 
avslutas. 

2018-02-05 2018/00618 Uppdrag - Få fram underlag för en ökad 
satsning av cyklande i Västerås 

KS 2017-01-18 § 19 
Tekniska nämnden får i 
uppdrag att ta fram 
underlag för en satsning 
på ökat cyklande i Väster-
ås, med tänkbara finansi-
ering av stadsmiljöavtal 

Tekniska nämnden Utredning med konsultstöd 
genomförd under våren 2020. 
Omfattade bl a huvudcykel-
stråkens dragning genom city 
samt förslag till åtgärder längs 
några av huvudcykelstråken för 
att åstadkomma högklassiga 
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pendlingscykelstråk. Projekter-
ing planeras till 2021 och bygg-
nation 2022-2023. 

2018-03-12 2018/00856 Uppdrag - Förslag till finansiering och 
genomförande av en 
samlastningscentral 

KS 2018-02-21 § 64 Att 
Stadsledningskontoret 
uppdras att återkomma till 
kommunstyrelsen med ett 
konkret förslag till beslut i 
samband med årsplan 
2018 om finansiering och 
genomförande av en 
samlastningscentral. 

Kommunstyrelsen Avsikten är att genomföra upp-
draget i samverkan med läns-
styrelsen, regionen, Research 
Institutes of Sweden och priva-
ta aktörer. Externa medel för 
genomförande ska sökas gen-
om länsstyrelsens försorg 
under våren 2021. Uppdraget 
hör samman med  2021/00018, 
2019/01499 samt 2014/00278. 

2018-04-19 2018/01106 Uppdrag - Fortsatt utredning av 
lokalisering av avloppsreningsverket, 
Kungsängsverket 

KS 2018-03-28 § 130 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att tillsammans 
med Mälarenergi AB fort-
sätta utredningen av 
avloppsreningsverket 
Kungsängsverkets fram-
tida lokalisering. Den fort-
satta utredningen ska.... 

Mälarenergi AB Uppdraget pågår i samarbete 
med Mälarenergi. Avrapporter-
ing planeras kunna ske under 
2021.   

2018-05-17 2018/01273 Uppdrag - Ta fram en Markstrategi KS 2017-11-22 § 437 SK 
uppdras att i samverkan  
med berörda förvaltningar 
och bolag ta fram en  
markstrategi  utifrån fram-
arbetad uppdragsbeskriv-
ning daterad 2017-11-02 

Kommunstyrelsen Enligt beslut i kommunstyrel-
sen 12 november 2019 gällan-
de prioriteringslistan som utgår 
från staden översiktsplan 2026 
så vilar uppdraget på obestämd 
tid. 

2018-06-11 2018/01409 Uppdrag - Starta projektet Västerås 
framtida fysiska samhällsbyggande 

KS 2018-05-23 § 214 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att starta 
projektet Västerås 
framtida fysiska samhälls-
byggande i enlighet med 
bifogad, framtagen upp-
dragsbeskrivning, daterad 

Kommunstyrelsen Enligt beslut i kommunstyrel-
sen 12 november 2019 gällan-
de prioriteringslistan för stad-
ens strategiska projekt som 
kommer från översiktsplan 
2026 utgår delprojekt "komp-
letteringsstrategi" från upp-
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2018-05-07 draget. Delprojekt "Så byggdes 
Västerås" beräknas avrapport-
eras under kvartal 1 2021. och 
"Inventering och analys av 
funktioner" samordnas med 
hållbarhetsverktyget och arb-
etet med samhällsfastigheter. 
Delprojekt "handledarstöd" 
beräknas att rapporteras under 
kvartal 2 2021. Delprojekt 
"Framtida bebyggelsestruktur-
er" pågår och beräknas kunna 
antas under kvartal 4 2021. 

2018-06-11 2018/01413 Uppdrag - Ta fram en strategi för den 
fysiska utvecklingen av Västerås City 

KS 2018-05-23 § 213 
Västerås stad ska, till-
sammans med Citysam-
verkan, ta fram en gem-
ensam strategi för den 
fysiska utvecklingen av 
Västerås city. ett delmål 
ska vara att Västerås 
utses till årets stadskärna 
2021 

Kommunstyrelsen Ansökan om att utses till årets 
stadskärna 2021 kommer att 
flyttas fram till 2022/2023. 
Arbetet med kraftsamlingen 
har pausat på grund av Covid 
19. 

2018-06-21 2018/01506 Uppdrag - Rapportera och följa upp 
idéburna aktörers initiativ och 
medverkan av kommunala 
välfärdstjänster 

KS 2018-06-05 § 233 SK 
ges i uppdrag att årligen 
rapportera och följa upp 
idéburna aktörers initiativ 
och medverkan av kom-
munala välfärdstjänster 

Kommunstyrelsen I handlingsplan 2019-2021 för 
lokal översiktsplan, LÖK, följdes 
uppdraget gällande idéburna 
aktörers initiativ och medverk-
an av kommunala välfärds-
tjänster upp och rapporterades 
i kommunstyrelsen den 4 mars 
2020. Uppdraget ska åter följas 
upp under våren 2021. 

2018-07-02 2018/01522 Uppdrag - Ta fram en 
genomförandeplan utifrån delprojekt 2 
"Framkomlighet" (Framtidens 

KS 2018-06-20 § 265 
Tekniska nämnden får i 
uppdrag att utifrån rapp-

Tekniska nämnden Uppdraget är avrapporterat till 
kommunstyrelsen den 29 april 
2020. Inväntar reviderad hand-
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kollektivtrafik) orten ta fram en femårig 
genomförandeplan att 
återredovisa för kommun-
styrelsen för godkännan-
de senast i februari 

ling från tekniska nämnden 
som ska diarieföras i Ciceron. 
Därefter kan ärendet avslutas. 

2018-07-02 2018/01524 Uppdrag - Ta fram ett underlag som 
möjliggör beslut om lämplig lokalisering 
för bussdepåverksamhet i Västerås 

KS 2018-06-20 § 265 
Godkänna rapporten för 
delprojekt 4 Bussdepå  
och ge SK i uppdrag att 
parallellt med det fortsatta 
arbetet inom projekt fram-
tidens kollektivtrafik, ta 
fram ett underlag som 
möjliggör beslut om lämp-
lig lokalisering för buss-
depåverks.. 

Kommunstyrelsen Framtagande av handlingar på-
går. Beräknas kunna återrap-
porteras till kommunstyrelsen 
kvartal 2 2021. 

2018-07-12 2018/01561 Uppdrag - Förslag på utformning av 
glaspartier vid trappan till 
kommunfullmäktigefoajén 

KS 2018-04-25 § 180 2 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att senast under 
maj 2018 återkomma med 
förslag utformning av 
glaspartier vid trappan till 
kommunfullmäktigefoajén 
(steg 2) 

Kommunstyrelsen Avvaktar fortsatt en större 
stadshusutredning som leds av 
teknik och fastighetsförvalt-
ningen. 

2018-09-17 2018/02046 Uppdrag - Driva ett konstprojekt med 
målet att 2023 kunna inviga ett offentligt 
konstverk som relaterar till skolan och 
dess betydelse 

KS 2018-08-22 § 289 2. 
Inom ramen för 400-års-
jubiléet ges kulturnämnd-
en i uppdrag att i sam-
verkan med Arosbröder-
na, Svenska kyrkan, 
stadsledningskontoret och 
Barn- och utbildningsför-
valtningen driva ett konst-
projekt med målet att 
2023 kunna inviga... 

Kulturnämnden Arbete pågår enligt plan.  

2018-09-17 2018/02032 Uppdrag - Planera och genomföra ett 
400-årsjubileum för Rudbeckianska 
gymnasiet  

KS 2018/01637 § 289 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att i samar-
bete med berörda förvalt-

Kommunstyrelsen Arbete pågår enligt plan.  
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ningar inleda ett planer-
ingsarbete för genomför-
ande av ett 400-års 
jubileum för 
Rudbeckianska gymnasi-
et och med målet att lyfta 
Västerås som skolstad. 
Inom ramen för uppdraget 
ska .. 

2019-01-04 2019/00027 Uppdrag - Återrapportera vilka belopp 
upphandlingen resulterar i gällande 
gemensamma IT-system och funktioner 

KS 2018-12-12 § 446 3. 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att återrapport-
era vilka belopp upphand-
lingen resulterar i 

Kommunstyrelsen Övergång till nya tjänste-
leverantörer har påbörjats och 
pågår under våren 2021. Det 
innebär att även återkoppling 
kommer att göras till kommun-
styrelsen under våren 2021. 

2019-02-12 2019/00263 Uppdrag - Kartlägga fördelar och 
nackdelar med att begära in utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning 

KS 2019-01-30 § 34 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att kartlägga 
fördelar och nackdelar 
med att begära in utdrag 
ur belastningsregistret vid 
nyanställning 

Kommunstyrelsen Avvaktar fortsatt den statliga 
utredningen.  

2019-03-04 2019/00411 Uppdrag - Ta fram ett förslag på 
veteranmonument 

KS 2019-02-13 § 59 
Stadsledningskontoret 
uppdras i samverkan med 
Kultur- idrotts- och fritids-
förvaltningen, berörda 
myndigheter och organi-
sationer att ta fram ett 
förslag på veteranmonu-
ment 

Kommunstyrelsen, 
Kulturnämnden 

Arbetet med veteranmonu-
ment har under 2020 inte 
prioriterats med anledning av 
Covid-19. Stadsledningskontor-
et avser att återkomma med 
ett förslag under kvartal 1 
2021.  

2019-03-20 2019/00521 Uppdrag - Granskning av 
markförsäljning, markupplåtelse och 
bygglovsbeslut avseende fastigheten 
Atmosfären 1 

KS 2019-03-20 § 117 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att granska 
ärendet om markförsälj-
ning, markupplåtelse och 
bygglovsbeslut avseende 
fastigheten Atmosfären 1,  

Kommunstyrelsen Delar av ärendet har avrapport-
erats i kommunstyrelsen. För 
resterande del inväntar staden 
svar från Säkerhetspolisen.  
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samt i kontakt med ex 
säkerhetspolisen få en 
bedömning om risken 
med etableringen. 

2019-03-22 2019/00570 Uppdrag - Utred utlokalisering av 
kommunens verksamheter och kontor till 
olika stads- och kommundelar 

KS 2019-03-06 § 92 – 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att utreda i vilka 
delar av kommunens 
verksamheter och kontor 
som lämpar sig för att 
utlokaliseras i olika stads- 
och kommundelar. - Att 
stadsledningskontoret får 
i uppdrag att utreda i vilka 
stads- och kommundelar.. 

Kommunstyrelsen Återrapport om redan utflytt-
ade verksamheter och funk-
tioner samt förslag på ytter-
ligare verksamheter och 
funktioner som kan flyttas ut 
kommer att överlämnas till 
kommunstyrelsen under våren 
2021. 

2019-03-26 2019/00594 Uppdrag - Tillgängliggöra 
styrelseprotokoll och aktuell information 
för samtliga kommunala bolag på 
Västerås stads externa webb 

KS 2019-03-06 § 93 - Att 
styrelseprotokoll för de 
kommunala bolag till-
gängliggörs på Västerås 
stads externwebb. - Att 
aktuell information om VD 
och styrelse för samtliga 
kommunala bolag upp-
dateras på Västerås stads 
externwebb.   

Kommunstyrelsen Uppdraget är genomfört. Styr-
elseprotokoll för de hel- och 
majoritetsägda kommunala 
bolagen samt aktuell informa-
tion om VD och styrelse för 
bolagen är publicerade på 
Västerås stads externwebb. 
Uppdraget kan avslutas efter 
denna rapportering. 

2019-04-08 2019/00707 Uppdrag - Söka miljötillstånd samt 
upprätta en projektplan för åtgärdande 
av Lundadeponin 

KS 2019-03-20 § 124 1. 
SK ges i uppdrag att till-
sammans med TFF sam-
ordna och söka de miljö-
tillstånd som krävs för 
åtgärdande av Lunda-
deponin. 2. SK ges i upp-
drag att tillsammmans 
med TFF återkomma till 
KS med en projektplan 
inklusive ekonomiska .... 

Teknik- och 
fastighetsförvaltning
en 

Förberedande arbete pågår 
enligt plan. Ansökan beräknas 
kunna lämnas in under 2021. 

2019-05-08 2019/00946 Uppdrag - Ska göras en utvärdering  av 
de effekter som uppkommit efter 

KS 2019-04-24 § 172 2. 
Stadsledningskontoret får 

Kommunstyrelsen Rapport om kommunens bidrag 
till Järnvägsklustret har inkom-
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kommunens stöd till järnvägsklustret i uppdrag att återkomma 
med en utvärdering av de 
effekter som uppkommit 
efter kommunens stöd till 
järnvägsklustret 

mit och beslut finns om förnyat 
stöd. Ärendet avslutas efter 
denna rapportering 

2019-05-15 2019/00988 Uppdrag - Säkerställa att en 
stadsdelsanalys i Hökåsen genomförs 

KS 2019-04-24 § 182 2. 
SK uppdras att säker-
ställa att en stadsdels-
analys i Hökåsen genom-
förs. Genomförandet av 
stadsdelsanalysen 
tidplaneras i prioriterings-
listan för strategiska 
samhällsbyggnadsprojekt 
som utgår från ÖP 2026. 

Kommunstyrelsen Prioriteringsförslag är under 
framtagande för kommande 
stadsdelar efter pilotprojektet 
Hammarby har slutförts. För-
slag till prioritering av övriga 
stadsdelar kommer att förank-
ras politiskt under kvartal 2 
2021. 

2019-05-21 2019/01041 Uppdrag - Införa visselblåsarfunktion 
samt genomföra informationsinsatser 
gentemot medarbetarna och 
allmänheten 

KS 2019-05-08 1. Stads-
ledningskontoret uppdras 
att införa en visselblåsar-
funktion under 2019. 2. 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att genomföra 
kontinuerliga informa-
tionsinsatser gentemot 
medarbetarna samt 
allmänheten när vissel-
blåsarfunktionen införts. 

Kommunstyrelsen Visselblåsarfunktionen är 
genomförd enligt uppdrag. 
Uppföljning kommer att ske 
löpande i kommunstyrelsen. 
Förfrågan från bolag att få an-
vända sig av stadens funktion 
ska dock utredas och därefter 
sker eventuell uppdatering av 
riktlinjen för funktionen. 

2019-05-21 2019/01044 Uppdrag - Utreda finansfunktionen och 
ett eventuellt medlemskap i 
Kommuninvest 

KS 2019-05-08 § 229 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att utreda 
finansfuktionen och ett 
eventuellt medlemskap i 
Kommuninvest 

Kommunstyrelsen Utredning av frågan pågår 
fortfarande. Målsättningen är 
att översynen ska bli klar under 
2021. 

2019-06-11 2019/01196 Uppdrag - Rapportera om bedömningen 
av risken med etableringen på 
Atmosfären 1 

KS 2019-05-22 § 244 Att 
stadsledningskontoret ges 
i uppdrag att snarast åter-
komma  med en rapport 
om bedömningen av risk-
en med etableringen på 
Atmosfär 1 

Kommunstyrelsen Säkerhetspolisen har kvitterat 
vår stödbegäran. De kommer 
att lämna någon form av gene-
rellt svar. Oklart när detta kan 
ske. 
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2019-06-11 2019/01194 Uppdrag - Redovisa åtgärder nämnden 
avser vidta gällande utredningen av 
fastigheten Atmosfären 1 

KS 2019-05-22 § 244 3 
BN och FN får i uppdrag 
att återkomma till kom-
munstyrelsen senast 28 
augusti 2019 med en 
skriftlig redovisning av de 
åtgärder nämnden avser 
vidta med anledning av  
Utredning avseende for-
mell hantering av fastig-
heten Atmosfären 1... 

Byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden 

Delar av ärendet har avrapport-
erats i kommunstyrelsen. För 
resterande del inväntar staden 
svar från Säkerhetspolisen.  

2019-11-08 2019/02205 Uppdrag - Utreda möjligheten att ta ut 
en avgift för de som uteblir och inte 
avbokar sig för en borgerlig vigsel 

KS 2019-10-23 Att kom-
munstyrelsen ska ge 
stadsledningskontoret i 
uppdrag att utreda om det 
är möjligt att ta ut en 
mindre administrativ avgift 
för de som uteblir och inte 
avbokar sig för en 
borgerlig vigsel 

Kommunstyrelsen Utredning av avgiftsbeloppets 
storlek utreds av kontakt-
center. Ärendet förväntas vara 
klart under våren 2021. 

2019-12-18 2019/02400 Uppdrag - Följa arbetet med Individ- och 
familjeförvaltningens handlingsplan  

KS 2019-12-04 490 
Stadsdirektören får i upp-
drag att följa arbetet med 
handlingsplanen i sam-
verkan med direktören för 
inidivid- och familjeförvalt-
ningen. Stadsdirektören 
ska också följa  hur indi-
vid- och familjeförvalt-
ningen samverkar med 
berörda ...... 

Kommunstyrelsen Träff med förvaltningsdirektör-
en sker en gång per månad för 
att följa hur arbetet fortskrider 
med handlingsplanen. Möten 
är inplanerade under första 
halvåret 2021. Arbetet fort-
skrider enligt plan. 

2020-01-02 2020/00001 Uppdrag - Utvärdera planerings- och 
budgetprocessen i Västerås stad 

KS 2019-12-18 § 506 
Stadsledningskontoret 
ges i uppdrag att utvär-
dera planerings- och bud-
getprocessen i Västerås 
stad och därefter föreslå 
eventuella förändringar. 

Kommunstyrelsen Förslag till tidplan för årsplan 
2022 är framtagen i planerings-
förutsättningarna. Eventuella 
förändringar i planerings- och 
budgetprocess kommer att 
färdigställas inom ny mandat-
period. 
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2020-01-22 2020/00095 Uppdrag - Implementera 
kollektivtrafikens strategiska roll i 
Västerås översiktsplan 

KS 2019-11-20 § 457 3. 
SK ges i uppdrag att med 
utgångspunkt från ovan-
stående implemetera 
kollektivtrafikens strategi-
ska roll i Västerås 
översiktsplan som en del 
av ett hållbart, effektivt 
trafiksystem infattande 
alla färdmedel. 

Kommunstyrelsen Uppdraget beaktas under arb-
etet med framtagande av ny 
översiktsplan som väntas pågå 
under 2021-2022. 

2020-02-19 2020/00257 Uppdrag - Ta fram en handlingsplan för 
utveckling av Bjurhovdaskogen och 
Badelundaåsen 

KS 2020-02-05 § 28 
Stadsledningskontoret 
uppdras att ta fram en 
handlingsplan för utveck-
ling av Bjurhovdaskogen 
och Badelundaåsen. 
Arbetet med framtagande 
av handlingsplanen 
påbörjas under kvartal 1 
2020. 

Kommunstyrelsen Ärendet beräknas att skickas ut 
på samråd under sommaren 
2021 och antagande kunna ske 
under kvartal 4 2021. 

2020-03-11 2020/00382 Uppdrag - Ta fram riktlinjer för hur 
reserverade upphandlingar ska göras 
samt skyndsamt göra en reserverad 
upphandling angående 
arbetsintegrerade sociala företag 

KS 2020-02-19 § 49 Ta 
fram riktlinjer för hur 
reserverade upphand-
lingar ska göras samt att i 
samarbete med lämplig 
nämnd gå före skyndsamt 
med att göra en 
reseverad upphandling 
enligt ovan i väntan på de 
nya riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen Arbetet med riktlinjer har 
senarelagts till våren 2021, 
delvis för att vänta in nationella 
råd på området. 

2020-04-22 2020/00618 Uppdrag - Upphandling av 
telefonitjänster 

KS 2020-04-01 § 130 1. 
Inriktning för upphandling 
antas i enlighet med 
bilaga 1, Rapport 
kommunikation som 
tjänst. 2. Upphandlingen 
utförs med öppet 
förfarande. 3. Ärendet 
återrapporteras till 

Kommunstyrelsen Med anledning av förvaltnings-
rättens utlåtande kommer 
upphandlingen att göras om 
under våren 2021. 
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kommunstyrelsen efter 
genomförd upphandling.  

2020-04-22 2020/00607 Uppdrag - Ta fram en stadsdelsanalys 
för Hammarby 

KS 2020-04-01 § 128 
Stadsledningskontoret 
uppdras att ta fram en 
stadsdelsanalys för 
Hammarby. 

Kommunstyrelsen Projektet har startat och upp-
draget kommer kunna åter-
rapporteras hösten 2021. 

2020-04-22 2020/00604 Uppdrag - Förbättra och hitta nya 
samverkansformer gällande frågor om 
våld i nära relationer med 
Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten 

KS 2020-04-01 § 125 - Att 
stadsledningskontoret får 
i uppdrag att uppvakta 
Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten för 
att inom ramen för frågor 
som är kopplade till våld i 
nära relation förbättra och 
hitta nya samverkans-
former.  

Kommunstyrelsen Utifrån kommande handlings-
plan gällande trygghetsskapan-
de och brottsförebyggande 
arbete kommer vi att kunna 
följa upp detta. Under hösten 
2020 tillsattes även en strate-
gisk tjänst med fokus på vålds-
prevention. 

2020-04-22 2020/00603 Uppdrag - Göra en genomlysning av 
investeringsbudgeten ur ett 
jämställdhetsperspektiv  

KS 2020-04-01 § 124 - Att 
göra en genomlysning av 
investeringsbudgeten ur 
ett jämställd-
hetsperspektiv samt att ta 
fram nya mallar för 
nämndernas 
planeringsunderlag för att 
påvisa resursfördelning 
mellan könen. 

Kommunstyrelsen Uppdraget ej påbörjat. Tanken 
är att det ska starta i samband 
med investeringsbudgeten för 
2022. 

2020-05-15 2020/00756 Uppdrag - Ta fram ett tematisk tillägg till 
översiktsplanen ÖP 2026, mark för nya 
verksamhetsområden 

KS 2020-04-29 § 188 
Stadsledningskontoret 
uppdras att tillsammans 
med berörda förvaltningar 
ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen 
som visar på lokalisering 
av nya verksamhets-
områden. 

Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden 

Beräknas att antas under 
kvartal 2 2022. 

2020-05-28 2020/00813 Uppdrag - Ta fram ett 
belysningsprogram för Västerås 

KS 2020-04-15 § 155 
Stadsledningskontoret 
uppdras att tillsammans 

Kommunstyrelsen Beräknat att antas under 
kvartal 2 2022.  
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med berörda förvaltningar 
ta fram ett belysnings-
program för Västerås.  

2020-05-29 2020/00822 Uppdrag - Följa avvecklingen av 
flygplatsverksamheten och vidta 
åtgärder för rapportering till 
kommunstyrelsen 

KS 2020-08-19 § 1. Upp-
dra till stadsdirektören att 
följa avvecklingen och 
vidta åtgärder för rapport-
ering till kommunstyrelsen 
inom ordinarie redovis-
ningsprocess samt inom 
ramen för koncernsam-
ordningen stödja avveck-
lingsprocessen.  

Kommunstyrelsen Möten med VD:ar, bolagscont-
roller samt chefsjurist har skett 
under hösten 2020 för att följa 
upp och stödja arbetet med 
framtagande av avvecklings-
planer för respektive bolag. Av-
vecklingsplanerna redovisas till 
Västerås Stadshus AB under 
kvartal 1 2021. 

2020-06-10 2020/00864 Uppdrag - Uppdatera handlingsplanen 
för alkohol, narkotika, doping, 
tobaksprevention och spel  

KS 2020-05-27 § 226 2. 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att uppdatera 
handlingsplanen för alko-
hol, narkotika, doping, 
tobaksprevention och spel  
med inriktning att minska 
administrationen samtidigt 
som vi får en aktuell 
handlingsplan med tydliga 
... 

Kommunstyrelsen Handlingsplanen för alkohol, 
narkotika, doping, tobaks-
prevention och spel (ANDTS) 
planeras till kommunstyrelsen 
den 28 april alternativt 12 maj. 
Regeringens nya strategi inom 
ANDTS-området inväntas för 
att få med de förändringar som 
föreslås. 

2020-09-02 2020/01217 Uppdrag - Rapportera årsvis 
minskningen av antalet program, 
policies, planer och riktlinjer. 

KS 2020-08-19 § 280 3. 
Stadsdirektören får i upp-
drag att årsvis rapportera  
minskningen av antalet 
program, policies, planer 
och riktlinjer. 

Kommunstyrelsen Den första rapporteringen 
kommer att avse minskningen 
av antalet styrdokument från år 
2020 till år 2021 och planeras 
att genomföras vid årsskiftet 
2021-2022. 

2020-09-02 2020/01216 Uppdrag - Se över Västerås stads 
styrande dokument och arbeta med att 
minska antalet program, policies, planer 
och riktlinjer  

KS 2020-08-19 § 280 1. 
Stadsledningskontoret får 
i uppdrag att se över 
Västerås stads styrande 
dokument. 2. Stadsled-
ningskontoret får i upp-
drag att systematiskt 

Kommunstyrelsen Arbete pågår och en första 
kartläggning är gjord. Antal 
stadsövergripande 
styrdokument beräknades vid 
årsskiftet till preliminärt 129 st. 
Nu pågår arbetet med att 
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arbeta med  att minska 
antalet program, policys, 
planer och riktlinjer som 
tas fram av....  

tydliggöra strukturen och hur 
styrdokumenten sinsemellan 
förhåller sig till varandra samt 
att se över vilka styrdokument 
som är inaktuella och därmed 
vilka som ska upphävas eller 
revideras. 

2020-09-02 2020/01214 Uppdrag - Ta fram direktiv för hur 
sekretesshandlingar ska hanteras i 
styrelser och nämnder 

KS 2020-08-19 § 270 - Att 
ta fram tydliga direktiv för 
hur sekretesshandlingar 
ska hanteras i styrelser 
och nämnder. 

Kommunstyrelsen En nulägeskartläggning är gen-
omförd inom processorganisa-
tionen för ärende- och doku-
menthanteringsprocessen. Pro-
cessledningen på stadsled-
ningskontoret har i uppdrag att 
med det som stöd ta fram 
stadsgemensamma rutiner för 
hantering av sekretesshand-
lingar till nämnd. Rutinerna 
kommer under våren 2021 att 
arbetas in i det användarstöd 
som ska publiceras på det nya 
intranätet. 

2020-10-19 2020/01573 Uppdrag - Ordna ett seminarium om 
säkerhetspolitik som kan beröra 
kommunala fastigheter och 
anläggningar 

KS 2020-09-30 Att kom-
munstyrelsen, byggnads-
nämnden och fastighets-
nämnden bjuds in till ett 
seminarium om säker-
hetspolitik som kan 
beröra kommunala fastig-
heter och anläggningar. 

Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret kommer 
att anordna någon form av 
seminarium som behandlar de 
delar som är relevanta på kom-
munal nivå. Detta kommer att 
ske när Covid-19 situationen 
gör det möjligt. 

2020-10-19 2020/01572 Uppdrag - Föreslå åtgärder så att 
nödvändig information finns framme 
tidigt i beslut som kan innebära en 
säkerhetsrisk för Västerås och Sverige. 

KS 2020-09-30 Att ge 
stadsledningskontoret i 
uppdrag att föreslå åt-
gärder så att nödvändig 
information finns framme 
tidigt i beslut som kan 

Kommunstyrelsen Frågan utreds av fastighets-
nämnden. Resultatet av denna 
utredning kommer sedan att 
redovisas inom ramen för detta 
uppdrag. 



 

 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

innebära en säkerhetsrisk 
för Västerås och Sverige. 

2020-10-19 2020/01571 Uppdrag - Att tillsätta en extern 
oberoende granskning med uppgift att 
gå till botten med när, hur och vilken 
information Västerås stad fått från 
säkerhetspolisen 

KS 2020-09-30 § 351 Att 
tillsätta en extern obero-
ende granskning med 
uppgift att gå till botten 
med när, hur och vilken 
information Västerås stad 
fått från säkerhetspolisen. 

Kommunstyrelsen Säkerhetspolisen kommer att 
avge ett generellt svar på fråg-
an. Svaret kommer av helt för-
klarliga skäl inte innehålla någ-
ra detaljer kring förhållanden 
om hur och på vilket sätt myn-
digheten arbetar med dessa 
frågor. Uppdraget om en obe-
roende granskning är inte för-
enligt med hur säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter 
hanteras. När stadslednings-
kontoret fått Säkerhetspolisens 
yttrande som då besvarar 
ärendet 2019/01196 får beslut 
om vidare hantering av detta 
uppdrag göras. 

2020-12-14 2020/01943 Uppdrag - Att under första kvartalet 
2021 utveckla medborgarlöftet med 
tydligare och mer konkreta skrivningar 

KS 2020-11-16 § 436 
Stadsledningskontoret 
ska under första kvartalet 
2021 tillsammans med 
lokalpolisområdet utveck-
la medborgarlöftet med 
tydligare och mer konk-
reta skrivningar. Ärendet 
ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen mars 
2021.  

Kommunstyrelsen Arbete pågår och ska redovisas 
för kommunstyrelsen under 
våren 2021. 
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