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Kommunstyrelsen 

 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen för egen del:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till 

styrelser och nämnder daterad den 8 september 2021 läggs till handlingarna.  

2. Följande uppdrag avslutas: 

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

Sverige. 

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 

2019/01196 - Uppdrag - Rapportera om bedömningen av risken med 

etableringen på Atmosfären 1 

2019/01194 - Uppdrag - Redovisa åtgärder nämnden avser vidta gällande 

utredningen av fastigheten Atmosfären 1 

2019/00594 - Uppdrag - Tillgängliggöra styrelseprotokoll och aktuell 

information för samtliga kommunala bolag på Västerås stads externa webb 

2019/00570 - Uppdrag - Utred utlokalisering av kommunens verksamheter 

och kontor till olika stads- och kommundelar 

2019/00521 - Uppdrag - Granskning av markförsäljning, markupplåtelse och 

bygglovsbeslut avseende fastigheten Atmosfären 1 

2017/01952 - Uppdrag - Ta fram förslag på övergripande överenskommelse 

med arbetsförmedlingen 

2017/00403 - Uppdrag - Framtagning av årlig handlingsplan kopplat till 

Näringslivsprogrammet 

2017/00062 - Uppdrag - En årlig återkoppling utifrån arbetet med 

föreningarna och organisationerna 

2016/00513 - Uppdrag - Fler öppna graffitiväggar i Västerås 

2015/00671 - Uppdrag - Utreda förutsättningar för en kommunal 

samordningscentral 

Förslag till kommunfullmäktige:  
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3. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad den 8 september 2021 läggs till 

handlingarna. 

4. Följande uppdrag avslutas: 

2021/00648 - Uppdrag - Samtliga nämnder ska inkomma med 

planeringsunderlag för 2022-2025 

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 

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

budgetposterna för förvaltningarna 

2020/00291 - Årsplan 2020 - Uppdrag - Samverka med nämnderna att 

genomföra effektiviseringar för att klara en hållbar ekonomi 

2020/00202 - Uppdrag - Utreda möjligheten att förlägga handläggning och 
beslut avseende tillstånd för alkoholservering, tobaksförsäljning och 

livsmedelshantering till samma förvaltning/nämnd 

2019/02186 - Uppdrag - Se över hemsjukvårdens befintliga dokument 

mellan länets kommuner och Region Västmanland 

2019/02165 - Uppdrag - Ansöka om att bli försöksområde för 

gårdsförsäljning av vin och öl 

2017/00674 - Uppdrag - Utreda stöd och utformning till 

avhopparverksamhet och anhörigstöd 

2017/00670 - Uppdrag - Upprätta en lokal samordningsfunktion mot 

våldsbejakande extremism 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret två 

gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte 

slutredovisats. I samband med det görs motsvarande redovisning till 

kommunstyrelsen för de uppdrag som nämnder och styrelser fått av 

kommunstyrelsen.  

Sammanställningen påbörjades i juli och har gjorts genom samarbete mellan 
stadssekreterare och ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 

Sammanställningen omfattar drygt 130 uppdrag uppdelade på två listor: en 

för uppdrag lämnade av kommunstyrelsen och en för uppdrag lämnade av 

kommunfullmäktige. Redovisningen gäller per den 8 september 2021. 

 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
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Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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KF 
 

 

Ärendeförteckning 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

2021-03-31 2021/00588 Uppdrag - Fastighetsnämnden får i 
uppdrag att i samråd med 
kommunstyrelsen presentera alternativa 
lösningar för Rocklundaområdet och det 
som Rocklundaavtalet (huvud-
/grundavtalet) idag reglerar. 

KF 2021-03-11 § 121 
Fastighetsnämnden får i 
uppdrag att i samråd med 
kommunstyrelsen presentera 
alternativa lösningar för 
Rocklundaområdet och det som 
Rocklundaavtalet (huvud-
/grundavtalet) idag reglerar. 

Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden beslutade 2021-
03-23 att utse en arbetsgrupp 
bestående av fastighetsnämndens 
presidium, direktör Hans Näslund, 
samt en ekonom och en jurist. 
Fastighetsnämnden uppdrog till 
ovanstående arbetsgrupp att arbeta 
med fullmäktigeuppdraget å 
nämndens vägnar. 
Förhandlingsarbete pågår sedan i 
våras mellan staden och 
Rocklundafastigheter.   2021-08-23  

2021-02-17 2021/00304 Uppdrag - Utreda hur en extern rättning 
av D-prov i SFI skulle kunna 
genomföras och finansieras. 

KFM 2021-02-04 § 79 Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnd
en 

Arbetet med utredningen pågår inom 
arbetsmarknadsenheten och kommer 
att avrapporteras till utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden under 
hösten 2021.    
2021-07-12  

  



 

 

2021-02-17 2021/00303 Uppdrag - Se över otrygga 
skolstjutsplatser samt att lämna 
kostnadsförslag och rapport om vilka 
platser som är mest prioriterade 

KFM 2021-02-04 § 75 - Att 
berörda nämnder utreder 
möjliga lösningar på problemet 
kring otrygga och säkra 
skolskjutsplatser och 
återkommer med ett förslag på 
åtgärder....-Att berörda 
nämnder återkommer med ett 
kostnadsförslag och rapport 
med en lista... 

Grundskolenämnden, 
förskolenämnden 

Planerad tidplan är att barn- och 
utbildningsförvaltningens utredning 
fortgår tillsammans med Regions 
Västmanland under 2021 med 
återrapport till grundskolenämnden 
och kommunstyrelsen kvartal 1 2022.    
2021-08-18  

2021-02-16 2021/00302 Uppdrag - Komplettera appen "Mitt 
Västerås" i syfte att synliggöra 
byggnader och beskriva deras historia 

KFM 2021-02-04 § 88 2. 
Kulturnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med 
Byggnadsnämnden komplettera 
appen  Mitt Västerås  i syfte att 
synliggöra byggnader och 
beskriva deras historia. 

Kulturnämnden, 
byggnadsnämnden 

Pågår. Projektet presenteras på 
kulturnämnden och 
byggnadsnämnden i 
augusti/september. Därefter sker 
återrapport till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktig
e.    
2021-08-20  

2021-02-16 2021/00299 Uppdrag - Studera om det är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt och lämpligt att 
bygga ett fristående hus på borggården  

KFM 2021-02-04 § 61 -Ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att 
studera m det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt och lämpligt 
att bygga ett fristående hus på 
borggården  

Kommunstyrelsen Ej påbörjat. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen upphandlade 
under september 2019 en utredning 
som omfattar lokalöversyn av 
stadshuset. Detta uppdrag föreslås 
invänta utredningen av 
lokalöversynen.   
2021-08-18  

2021-01-21 2021/00142 Uppdrag - Årsplan 2021 - Uppvakta 
Trafikverket för att fortsätta 
utbyggnaden av cykelvägar till orter 
utanför tätorten, med Tortuna som prio1 

KFM 2020-11-26 § 382 12n) 
Tekniska nämnden får i 
uppdrag att uppvakta 
Trafikverket för att fortsätta 
utbyggnaden av cykelvägar till 
orter utanför tätorten, med 
Tortuna som prio1.  

Tekniska nämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 
har under våren 2021 arbetat med att 
ta fram material till en 
åtgärdsvalsstudie som kommer 
utgöra underlag till Trafikverkets 
vägplan.  I maj 2021 skickade teknik- 
och fastighetsförvaltningen ett utkast 
på materialet till Trafikverket, 
gällande att påbörja en 
åtgärdsvalsstudie för en gång- och 
cykelväg till Tortuna. Återrapportering 



 

 

till tekniska nämnden väntas till 
kvartal 3-4 2021 och därefter till 
kommunstyrelsen.   
2021-08-18  

2021-01-21 2021/00141 Uppdrag - Årsplan 2021 - Identifiera 
platser i befintligt eller tillkommande 
gatunät där cykelgator skulle vara 
lämpliga, som en del i att utveckla 
cykelstaden Västerås. 

KFM 2020-11-26 § 382 12 m) 
Tekniska nämnden får i 
uppdrag att identifiera platser i 
befintligt eller tillkommande 
gatunät där cykelgator skulle 
vara lämpliga, som en del i att 
utveckla cykelstaden Västerås. 

Tekniska nämnden Inom ramen för uppdrag "Få fram 
underlag för en ökad satsning av 
cyklande i Västerås (2018/00618)", 
finns underlag framtaget som delvis 
kan stödja denna utredning. Ett flertal 
gator har identifierats som möjligen 
lämpliga i ett första skede. Dessa ska 
nu analyseras vidare. 
Återrapportering till tekniska 
nämnden väntas till kvartal 4 2021 
och därefter till kommunstyrelsen.   
2021-08-18  

2021-01-21 2021/00140 Uppdrag - Årsplan 2021 - Samordna sig 
kring sommarjobbspraktik med fokus på 
trygghetsskapande satsningar i gatu- 
och parkmiljö 

KFM 2020-11-26 § 382 
Tekniska nämnden, nämnden 
för idrott, fritid och 
förebyggande och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 
får i uppdrag att samordna sig 
kring sommarjobbspraktik med 
fokus på trygghetsskapande 
satsningar i gatu- och parkmiljö.  

Tekniska nämnden, 
nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande och 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd
en  

Detta uppdrag har man tagit hänsyn 
till när man har lagt planeringen för 
sommaren 2021. Detta följs upp i 
årsplan under hösten 2021.   
2021-07-05  

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 
exploaterings¬intäkter för att 
beta av kön till detaljplaner med 
målsättning om att 2024 ..... 

Fastighetsnämnden Uppdraget kommer återrapporteras i 
delårsrapporterna och årsbokslut.   
2021-07-05  

  



 

 

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

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

Kommunstyrelsen Det här är två uppdrag i ett: 
 
Nedskräpning finns det en slutrapport 
på som presenterats för 
kommunalrådsberdningen i 
november. I denna finns också förslag 
på fortsatt arbete och arbetet 
slutfördes egentligen redan förra året. 
Den här delen kan återrapporteras till 
kommunstyrelsen redan nu. 
 
Plastbantning pågår i enlighet med 
plan med vissa svårigheter att nå 
externa parter på grund av uteblivna 
arrangemang. Avslut sker i augusti. 
Framtagande av långsiktig plan för 
utfasning av plast påbörjas kvartal 3 
2021.   
2021-08-20  

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 
försäkringsport-följen gällande 
olycksfallsförsäkringar till barn 
och unga.  

Kommunstyrelsen Uppdraget är slutfört och kommer att 
återrapporteras särskilt eller senast i 
samband med återrapport av övriga 
uppdrag ur årsplan 
2021-08-12 

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 
upphandlingar" följs, kopplat till 
kraven gällande sociala företag. 

Kommunstyrelsen I varje upphandling görs en 
bedömning om det är lämpligt och 
möjligt att rikta upphandlingen till 
sociala företag. Hittills i år har två 
tänkbara upphandlingar identifierats 
men senare bedömts som inte 
möjliga. I översynen av samtliga 
riktlinjer inom upphandlingsområdet 
som görs hösten 2021 hanteras även 
hållbarhet och styrningen till sociala 
företag.   
2021-08-24  



 

 

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 varu¬distri-bu¬tion 
finns på plats senast under 
2022. 

Kommunstyrelsen Länsstyrelsen valde att kliva av som 
projektledare och avbryta det 
gemensamma projektet under våren 
vilket medfört att det behövts en 
omstart internt med ett projekt som 
staden driver i egen regi. 
Samarbetsaktörer inom forskning och 
näringsliv är identifierade och intern 
projektledare utsedd. Huruvida det nu 
finns möjligheter till extern 
finansisering är under utredning. 
Uppdraget hör samman med  
2014/00278, 2018/00856 samt 
2019/01499.   2021-08-23  

2021-01-07 2021/00017 Uppdrag - Årsplan 2021 - Ta fram en 
resursfördelningsmodell som 
kostnadseffektivt sätt fördelar 
tillgängliga resurser från 
kommunfullmäktige till respektive 
nämnd 

KFM 2020-11-26 § 382 ) 
Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att i samverkan med 
nämnderna ta fram en 
resursfördelningsmodell som på 
ett transparant och 
kostnadseffektivt sätt fördelar 
tillgängliga resurser från 
kommunfullmäktige till 
respektive nämnd..... 

Samtliga nämnder Arbete pågår och ärendet ska 
beslutas på kommunstyrelsen 22 sept 
och därefter till kommunfullmäktige.   
2021-08-18  

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 uppdrag att se 
över lokal-effektiviteten och 
samordningsmöjligheter, 
kopplat till stadens investerings-
plan. Syftet är att säkerställa 
det långsiktiga ekonomiska 
utrymmet för verksamheten. 

Samtliga nämnder Pågående. Planeras att avrapporteras 
till kommunstyrelsen i oktober 2021 i 
samband med beslut om Årsplan 
2022. 
- Nämnderna har i samband med 
investeringsbudget 2022-2026 sett 
över lokaleffektivitet och 
samordningsmöjligheter. I 
budgetprocessen har ytterligare 
analyser genomförts och i synnerhet 
förskola och grundskola har justerat 
ned antalet planerade platser i 
perioden, bland annat utifrån 



 

 

uppdaterad befolkningsprognos och 
bedömt budgetutrymme. 
- Förslag till ny 
resursfördelningsmodell ger 
incitament till nämnderna att 
ytterligare arbeta med ökad 
lokaleffektivitet och lokalsamordning.    
2021-08-20  

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 ekonomi för staden. 
Områden som omfattas är 
effektivare inköp och 
stödprocesser, 
lokaleffektiviseringar samt ...... 

Kommunstyrelsen Arbete pågår inom alla förvaltningar. 
Återrapportering beräknas ske i 
samband med delårsrapport 1 och 2.   
2021-08-18  

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 
regionala livsmedelsstrategin 
tas om hand i Västerås Stads 
nämnder och bolag samt hur 
Västerås ska bidra ytterligare till 
måluppfyllelsen. 

Kommunstyrelsen Arbete pågår. Uppdraget 
slutredovisas under hösten 2021.    
2021-08-23  

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 
lönevillkor mellan kvinnligt 
dominerade yrken respektive 
manligt dominerade yrken med 
jämförbar utbildningsgrad och 
svårighetsgrad. 

 Uppdraget är verkställt i samband 
med löneöversyn 2021. Uppdraget 
kan därmed avslutas efter denna 
rapportering.   
2021-08-12  

  



 

 

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 de verksamheter som 
Västerås stad enligt lag är 
skyldiga att driva. rapporterna 
ska rubriceras med respektive 
lagparagrafer där dessa 
kostnader ska ingå. -Att SK ges 
i uppdrag att sammanfatta .... 

Kommunstyrelsen Uppdraget har redovisats till 
kommunstyrelsen den 9 juni 2021 och 
kan avslutas efter denna 
rapportering.  
2021-08-25  

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 
kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att i komntakt med olika 
samarbetspartners se till att 
affärsutvecklingen sker ... 

Kommunstyrelsen En förstudie genomförs under hösten 
under ledning av Robotdalen i 
samverkan med regionerna 
Västmanland och Sörmland, Västerås 
stad samt Eskilstuna kommun och 
Mälardalens Högskola.   
2021-08-25  

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 syftet att främja 
en levande stadskärna. 
Avgifterna som identifieras som 
särskilt hämmande revideras i 
samråd med berörda parter, 
exempelvis Västerås .... 

Kommunstyrelsen Ärendet handläggs av tekniska 
nämnden under hösten. Taxor 
hanteras av kommunfullmäktige och 
innebär att ärendet får hanteras i 
ordinarie budgetprocess för givet år.  
2021-08-18  

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

KFM 2020-09-03 § 184 
Byggnadsnämnden får i 
uppdrag att ta fram ett 
planprogram för projekt 
Mälarporten där stadsdelarna 
Kungsängen och Ängsgärdet 
ingår.   

Byggnadsnämnden Arbete pågår. Samråd planeras 2022. 
Antagande senast kvartal 4 2022.   
2021-08-20  

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. Beräknas antas kvartal 
2 2022.    
2021-08-20  

  



 

 

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 
aktualitetsprövningens 
slutsatser och förslag på 
inriktning för Västerås 
översiktsplanering. 

Kommunstyrelsen Uppdraget bedöms pågå till och med 
2024.    
2021-08-20  

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 redo¬visar hur många 
och vilka organisationer/nätverk 
Västerås stad är medlem i som 
kostar pengar, samt hur mycket 
Västerås stad betalar till 
respektive organisation. 
Dessutom föreslås att staden 
redovisar vilka ..... 

Kommunstyrelsen Ärendet förväntas bli klart för politisk 
behandling under hösten 2021.   
2021-08-13  

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 
Lögarängsområdet i sam-arbete 
med Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande samt 
Byggnads-nämnden enligt 
programmets mål och 
ställningstaganden. I uppdraget 
ingår att i samråd med .... 

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

En arbetsgrupp har formerats under 
ledning av teknik- och 
fastighetsförvaltningen, med 
representanter från alla berörda 
förvaltningar.  En 
projektbeskrivningen är tagen i 
tekniska nämnden i april och teknik- 
och fastighetsförvaltningen har nu 
uppdraget att ta fram en 
handlingsplan för beslut i tekniska 
nämnden. När handlingsplanen är 
tagen i tekniska nämnden föreslås 
ärendet återrapporteras i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktig
e. Detta beräknas ske kvartal 1 2022.   
2021-08-20  

  



 

 

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 förskolan och skolan 
genomgår den av Västerås stad 
framtagna utbildningen och 
genuspedagogik.   

Kommunstyrelsen Inköp av en film planeras under 2021. 
Även ett underlag att använda i 
diskussionssyfte arbetas fram under 
året.   
2021-08-12  

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 ekonomi för staden. 

Kommunstyrelsen Uppdraget genomfört och 
återrapporterat till kommunstyrelsen 
under ”Stadsdirektören informerar”. 
Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
2021-08-25 

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 till-stånd för 
alkoholservering, 
tobaksförsäljning och 
livsmedelshantering till samma 
förvaltning/nämnd samt att 
befintliga resurser i serveri 

Kommunstyrelsen Organisationsförändringen är 
genomförd. Ingen ytterligare åtgärd. 
Ärendet avslutas efter denna 
rapportering   
2021-08-23  

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 ekonomiska 
planeringsförutsättningar för 
kollektivtrafikens behov i en 
växande kommun och dess 
kommundelar 

Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden 

Arbetet har startats upp genom 
framtagande av en projektplan. 
Fortsatt arbete väntas pågå under 
processen med översiktsplanearbetet 
2021-2022. 
2021-08-18  

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

2019-10-03 § 252 I motionen 
föreslås att initiativ tas för 
översyn av befintliga dokument 
mellan länets kommuner och 
Region Västmanland  gällande 
hemsjukvården samt en ny 

Äldrenämnden Enligt vård- och omsorgsförvaltningen 
kan detta uppdrag avslutas genom att 
en rad aktiviteter är implementerade 
och pågår inom ramen för Nära vård.   



 

 

uppföljning görs med 
utgångspunkt från den som 
genomfördes 2012-2014 

Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
2021-07-05  

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 uppdras att 
utreda förutsättningarna för en 
möjlig dragning av ett nytt gång- 
och cykelstråk längs med 
Svartån, mellan Västerås City 
och Skultuna. Uppdraget ska 
ske i dialog och samarbete med 
berörda aktörer ... 

Tekniska nämnden Objektet finns med i tekniska 
nämndens investeringsplan och 
utredning pågår. I år har samtliga 
fastighetsägare längs sträckan 
kontaktats för att ge sina inspel i 
frågan om stråkets sträckning.   
2021-08-20  

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 försöksområde för 
gårsförsäljning föreslagit av 
Västerås stad ansöker hos 
regeringen att få bli 
försöksområde för 
gårdsförsäljning  av vin och öl i 
tre år 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

Regeringen har inte fattat något 
beslut om att detta är möjligt och 
utifrån det kan vi inte jobba vidare 
med detta uppdrag.   
Uppdraget avslutas efter denna 
rapportering.  
2021-07-05  

2019-07-31 2019/01502 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 
brottsförebyggande arbetet ska 
vara organiserat. Till exempel 
ansvaret för den delen som är 
kopplad till  stads- och 
kommundels... 

Kommunstyrelsen, 
Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande 

Ärendet beräknas behandlas av 
kommunstyrelsen i oktober 2021. 
2021-08-25 

2019-07-31 2019/01501 Uppdrag - Utföra ett projekt för att 
plastbanta i Västerås stads 
verksamheter och minska 
nedskräpningen i kommunen 

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

Kommunstyrelsen Status i enlighet med rapport på 
ärende 2021/00021.  
2021-08-23  

  



 

 

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 förberedande 
arbete för att skapa en 
varucentral med samordnad 
varudistribution  med uppstart 
2021 

Kommunstyrelsen Länsstyrelsen valde att kliva av som 
projektledare och avbryta det 
gemensamma projektet under våren 
vilket medfört att det behövts en 
omstart internt med ett projekt som 
staden driver i egen regi. 
Samarbetsaktörer inom forskning och 
näringsliv är identifierade och intern 
projektledare utsedd. Huruvida det nu 
finns möjligheter till extern 
finansisering är under utredning. 
Uppdraget hör samman med  
2021/00018, 2018/00856 samt 
2014/00278.   2021-08-23  

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 
utvecklingsområdena. - En 
modern, attraktiv och hållbar 
kommunal 
verksamhet/organisation - med 
fokus på Västeråsarnas behov. 
I uppdraget ingår att 
konkretisera... 

Kommunstyrelsen Uppdraget är ett av tre strategiska 
utvecklingsområden. Det kommer att 
del-rapporteras i tertial 2 2021 samt i 
årsredovisning 2021.    
2021-08-12  

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 Västerås Marknads- 
och Näringsliv AB (VMNAB), osäkert 
om tidpunkt för genomförande    
2021-08-23  

  



 

 

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 
kollektivtrafikmyndighet för att 
utreda och införa tågstopp i 
Tillberga, Dingtuna och 
någonstans mellan Norra 
station och Hökåsen.    

Tekniska nämnden Trafikverket tillsammans med Region 
Västmanland och Västerås stad har 
påbörjat arbetet med uppstart av 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för mobilitet 
och tillgänglighet till Finnslätten. 
Arbetet med ÅVS:en beräknas pågå 
under 2021-2022.   
2021-08-18  

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 
resultathanteringsmodellen för 
Västerås stad inför 2020 

Kommunstyrelsen Ärendet behandlas tillsammans med 
policy för styrning vilken ska till 
kommunstyrelsen 22 september för 
beslut och därefter till 
kommunfullmäktige.   
2021-08-18  

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 
exploateringsprocessen inom 
Västerås stad i samråd med 
berörda nämnder. Översynen 
omfattar organisation, beslut, 
och genomförande av 
investeringsobjektet. 

Kommunstyrelsen Översyn pågår. Uppdraget beräknas 
avrapporteras kvartal 4.   
2021-08-18  

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 användaden 
extra tiden för de anställda till 
att höja kvaliteten i 
verksamheten. Detta ska 
återrapporters  senast mars 
2019 

Kommunstyrelsen Uppdraget är delrapporterat i 
kommunstyrelsen löpande 2020-
2021. Arbete pågår inom ramen för 
Heltidsarbete som norm.    
2021-08-18  

  



 

 

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

KFM 2018-11-29 § 324 8. 
Kommunstyrelsen, 
fastighetsnämnden utbildning- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, 
förskolenämnden och Skultuna 
kommundelsnämnd får i 
uppdrag att planera för 
skollokaler som motverkar 
skolsegregation, är ekonomisk 
..... 

Kommunstyrelsen, 
Fastighetsnämnden, 
Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnd
en, Grundskolenämden, 
Förskolenämnden, 
Skultuna 
kommundelsnämnd 

I översyn av resursfördelningsmodell 
hanteras kompensation för 
investeringar och investeringspolicy 
och riktlinjer är framtagen och 
kommer att hanteras i 
kommunstyrelsen i oktober.    
2021-08-18  

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, 
kulturnämden hålla samman en 
större satsning på kommun- 
och stadsdelsutveckling i 
samverkan med civilsamhället 
för att öka tryggheten och ....  

Kommunstyrelsen, 
Nämnden för idrott- och 
friluftsliv, Kulturnämden 

Detta uppdrag pågår och följs upp 
bland annat inom ramen för den 
lokala överenskommelsens (LÖK) 
handlingsplan 2019-2021.   
2021-07-05  

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 
äldrenämnden. Målet ska vara 
max 25 medarbetare (omräknat 
till heltider) per chef. .... 

Kommunstyrelsen Uppdraget är informerat om på KS-
överläggning våren 2020.  
Rapport till kommunstyrelsen 
kommer även att ges när uppdraget 
är genomfört.   
2021-08-12  

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 familjenämnden, 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, 
förskolenämnden,  Skultuna 
kommundelsnämnd, nämnden 
för idrott- och friluftsliv och 
kulturnämnden får i uppdrag att 
ta fram ett arbetssätt ... 

Individ- och 
familjenämnden, 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd
en, 
grundskolenämnden, 
förskolenämnden,  
Skultuna 
kommundelsnämnd, 
nämnden för idrott- och 
friluftsliv och 
kulturnämnden 

Uppdraget påbörjat under 2019 av 
individ- och familjenämnden, 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, 
förskolenämnden, Skultuna 
stadsdelsnämnd, kulturnämnden och 
nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande. Styrgruppen går under 
2020 och 2021 vidare med följande 
aktiviteter:  



 

 

Tar fram en pilot med utgångspunkt 
är de små barnen och deras familjer 
med en ansvarig för familjen, en 
variant av "Skottlandsmodellen" 
- Undersöka skolsluss och skolfam 
- Se över samverkansforum för 
smartare och effektivare arbete 
- För alla delar ha med tanken om hur 
vi mäter effekt/utvärderar samt 
civilsamhället och deras insatser. Idag 
har vi ett pågående arbete i Skultuna 
och stadsdelen Råby 
samt att det även ska påbörjas ett 
arbete inom stadsdelarna Pettersberg 
och Vallby under senhösten 2021. 
2021-07-05  

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 familjenämnden 
och fastighetsnämnden får i 
uppdrag att arbeta med en 
förändrad social 
sammansättning i våra 
kommun- och stadsdelar och 
mellan våra stadsdelar. Målet är 
att andelen personer med 
försörjning i en ..... 

Individ- och 
familjenämnden, 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden avrapport¬er¬ade 
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 fastighets¬förvalt-
ningen och Mimer. 

2019-01-07 2019/00038 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 

Grundskolenämnden, 
Skultuna 
kommundelsnämnd 

Uppdraget är en del av barn och 
utbildningsförvaltningens samt 
Skultuna kommundelsförvaltnings 
ordinarie uppdrag. De nämnda 
förvaltningarna följer upp arbetet 
genom förvaltningarnas ordinarie 
verksamhetsuppföljning.    2021-07-
05  

  



 

 

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

KFM 2018-12-06 § 371 1. 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. 

Kommunstyrelsen Arbete pågår med nyckeltal för social 
hållbarhet och i höst publiceras även 
länsstyrelsens integrationsplan som 
innehåller nyckeltal som Västerås stad 
måste rapportera emot. Uppdraget 
kommer att avslutas och 
slutrapporteras under senhösten 
2021. 
2021-09-03  

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 
Johannesbergsvägen och 
Kraftvärmegatan för ett 
färdigställande till senast 
sommaren 2020 och till ett 
belopp om maximalt 70 miljoner 
kronor  

Tekniska nämnden Investeringen är fullföljd. Uppdraget 
återrapporterades till tekniska 
nämndens arbetsutskott i september 
2020. Återrapportering till 
kommunstyrelsen väntas under 
kvartal 3-4 2021.   
2021-08-23  

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 investeringar i 
Kolkaj och Kolplan för ett 
färdigställande senast till 
sommaren 2020 och till ett 
belopp om maximalt 145 
miljoner kronor 

Fastighetsnämnden Investeringarna är fullföljda. 
Uppdraget återrapporterades till 
fastighetsnämnden i april 2021. 
Återrapportering till 
kommunstyrelsen väntas under 
kvartal 3-4 2021.   
2021-08-18  

2018-09-26 2018/02087 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. 

Kommunstyrelsen Förslag på nya reglementen har 
remitterats till nämnderna med den 
30 juni som sista svarsdag. 
Fastighetsnämnden har meddelat att 
svar på remissen kommer att lämnas i 
slutet av augusti/början av 
september. Därefter vidtar arbetet 
med att sammanställa  remissvar 
samt arbetet med att skriva fram 
slutliga förslag till nya reglementen.    
2021-07-06  



 

 

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

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

Kommunstyrelsen Uppdraget är ej påbörjat. 
Avrapportering bedöms kunna ske när 
utveckling av resecentrum och projekt 
Mälarporten har kommit längre med 
bl.a. parkeringsfrågan.   
2021-08-16  

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 handelsområde 
arbeta för att utveckla utemiljön 
i området. 

Tekniska nämnden Kofotsgatan invigdes i november 2020 
och detaljplanearbetet för 
Västerleden pågår. Det pågår ett 
arbete under ledning av Närsam för 
att formera dialogen mellan staden 
och Erikslundsgruppen för att möta 
upp till önskemålen på dialogforum 
från aktörerna på Erikslund.    
2021-08-20  

2018-03-29 2018/00960 Uppdrag - Ta fram en modell och 
finansiering vid ansökan till Boverket 
angående allmänna samlingslokaler 

Årsplan 2018 (nr 400, sid 38) 
Stadsledningskontoret får i 
uppdrag att ta fram en modell 
och finansiering så kravet på 
kommunal medfinansiering vid 
ansökan till Boverket för stöd till 
allmänna samlingslokaler kan 
uppfyllas. 

Kommunstyrelsen Genomfört. Planeras att 
avrapporteras till kommunstyerlsen i 
november 2021.  
- Kulturnämnden har beslutat om 
regelverk för stöd till samlingslokaler 
inom Kulturnämnden, dnr 
2020/00003, 2020-03-26. I detta 
beskrivs möjligheter till drift- och 
upprustningsstöd för samlingslokaler 
samt villkor. Även möjligheten att 
söka investeringsstöd hos Boverket, 
med staden som medfinansiär.  
- Årsplan 2020 anger att 
kulturnämnden tilldelas en ram på 0,3 
miljoner kronor för att kunna ge 
bidrag till bygdegårdars och 
samlingslokalers behov av 
upprustning. Detta utöver 0,8 
miljoner kronor avseende driftstöd.   
2021-08-20  



 

 

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

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

Kommunstyrelsen Uppdraget rapporteras i samband 
med rapportering av uppdrag 
2020/0001 Utvärdera planerings- och 
budgetprocessen i Västerås stad. 
Uppdraget kommer att vävas in i det 
uppdraget.   
2021-08-18  

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

KF 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 fastighetsförvaltningen 
genomför uppdraget inom ramen för 
handlingsplan för bostadsförsörjning 
som antogs av kommunstyrelsen den 
12 juni 2020, och det årshjul om 
markanvisningar som presenterades 
för fastighetsnämnden i juni 2021. 
Fastighetsnämnden har i sitt styrkort 
för 2021 "Markanvisningar med låg 
boendekostnad, antal 1".  2021-07-05  

2017-06-28 2017/01232 Uppdrag - Framtagning av en modell för 
markanvisning i enlighet med 
Göteborgs Frihamnsmodell 

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

Fastighetsnämnden Uppdraget är återrapporterat till 
fastighetsnämnden i juni, och 
kommer skrivas fram för återrapport 
till kommunstyrelsen i september 
2021.   
2021-07-05  

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

KFM 2017-03-09 § 94 7.7. 
Västerås stad i enlighet med 
motionens intention utreder hur 
ett lokalt stöd till 
avhopparverksamhet kan 
stödjas och utformas samt 
återkommer med förslag om 
detta. 

Kommunstyrelsen De tre personer som är anställda sen 
maj 2021 på individ- och 
familjeförvaltningen och som har i 
uppdrag att arbeta med 
våldsbejakande extremism tar om 
hand frågan inom ramen för deras 
uppdrag. Uppdraget kan avslutas 
efter denna rapportering.   
2021-07-05  

  



 

 

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

KF 2017-03-09 § 94 4. uppdra 
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 ... 

Kommunstyrelsen Uppdraget hanteras med berörda 
nämnder inom ramen för 
handlingsplan 2021-2024 för det 
trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet (antas i 
oktober 2021).   
2021-07-05  

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

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

Kommunstyrelsen Inom ramen för uppdraget gällande 
våldsprevention och det 
trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet har detta 
uppdrag hanterats.  Uppdraget kan 
avslutas efter denna rapportering.   
2021-07-05  

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

KF 2017-03-09 § 94 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 ... 

Kommunstyrelsen Inom ramen för handlingsplan 2021-
2024 gällande trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete (antas i 
oktober 2021) finns detta uppdrag 
med samt att tre personer har 
anställts (maj 2021) för att arbeta 
med våldbejakande extremism.  2021-
07-05  

2016-07-09 2016/00860 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 Ärendet hanteras i uppdrag 
resursfördelningsmodell 2021/00017, 
vilket beslutas i kommunstyrelsen 22 
sept.   
2021-08-18  

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 vattenplanen samt 
att säkerställa möjligheter till 
extern samt intern finansiering 
för detta projekt. 

Kommunstyrelsen Faunapassagen vid Fiskartorget 
färdig, projektering och planering 
pågår för faunapassage vid 
Falkenbergska kvarnen     
2021-08-23  



 

 

2015-02-12 2015/00163 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 Uppdraget är påbörjat. Ärendet 
bedöms kunna föras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2021. 
2021-08-25 

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 
kommunstyrelsen att ha med 
idén om Johannisbergs 
kanalstad i den fortsatta 
översiktliga planeringen för 
Västerås. 

Kommunstyrelsen Uppdraget tas med i arbetet med 
fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Johannisberg-Barkarö. Arbetet med 
fördjupning av översiktsplanen är 
påbörjat och beräknas avslutas 2023.   
2021-08-20  

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 samordnad 
distribution i Västerås stad samt 
att undersöka möjligheten att 
utreda möjligheterna att 
samverka med andra. 

Kommunstyrelsen Länsstyrelsen valde att kliva av som 
projektledare och avbryta det 
gemensamma projektet under våren 
vilket medfört att det behövts en 
omstart internt med ett projekt som 
staden driver i egen regi. 
Samarbetsaktörer inom forskning och 
näringsliv är identifierade och intern 
projektledare utsedd. Huruvida det nu 
finns möjligheter till extern 
finansisering är under utredning. 
Uppdraget hör samman med  
2021/00018, 2018/00856 samt 
2019/01499.  2021-08-23  

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.   
2021-08-20  

  



 

 

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 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. 

Kommunstyrelsen Uppdraget avvaktar kommande 
innerstadsarbete.    
2021-08-20  

 


