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

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

3 Dnr KS 1831789- 
Information om aktuella detaljplaner  
 

4 Dnr KS 2019/02175-1.1.1 
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Carina 
Vallin (S) 

Förslag till beslut: 

1. Carina Vallin (S) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- och 

konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Carina Vallin (S) som valts till ersättare i miljö- och konsumentnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

5 Dnr KS 2019/01699-1.1.1 
Val av ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden efter Emma 
Adehult (S) 

Förslag till beslut: 

1. Emma Adehult  (S) entledigas från uppdraget som ledamot i miljö- och 

konsumentnämnden. 

2. Carina Wallin (S) väljs till ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden 

intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Emma Adehult (S) som valts till ledamot i miljö- och konsumentnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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6 Dnr KS 2019/02279-1.1.1 
Val av ny ersättare i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Daniel Pettersson (S) 

Förslag till beslut: 

1. Daniel Pettersson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden 

för idrott, fritid och förebyggande  

2. Anders Nilsson-Sköld (S) väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande  intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Daniel Pettersson (S) som valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande  mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2019/02282-1.1.1 
Val av ny ledamot i Individ- och familjenämnden efter Jonas 
Berglind (S) 

Förslag till beslut: 

1. Jonas Berglind (S) entledigas från uppdraget som ledamot i individ- och 

familjenämnden.  

2. Staffan Jansson (S) väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden 

intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Jonas Berglind (S) som valts till ledamot i individ- och familjenämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

8 Dnr KS 2019/02280-1.1.1 
Val av ny ersättare i Individ- och familjenämnden efter Anders 
Nillson-Sköld (S) 

Förslag till beslut: 

1. Anders Nilsson-Sköld (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

individ- och familjenämnden. 

2. Jonas Berglind (S) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden 

intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Anders Nilsson-Sköld (S) som valts till ersättare i individ- och 

familjenämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2019/02214-1.1.1 
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Nesrin 
Deriki Önen (S) 

Förslag till beslut: 

1. Nesrin Deriki Önen (S) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- 

och familjenämnden. 

2. Anna Grön (S) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Nesrin Deriki Önen (S) som valts till ersättare i individ- och familjenämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

10 Dnr KS 2019/02236-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Theresé Karlsson (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till nämndeman vid Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 

2020-01-01 - 2023-12-31. 

Ärendebeskrivning 

Västmanlands tingsrätt begär omval efter Theresé Karlsson (S) som avsagt 

sig sitt uppdrag som nämndeman vid Västmanlands tingsrätt för 

mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.  

 

11 Dnr KS 2019/02285-1.1.1 
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Jonathan Blom (M) 

Förslag till beslut: 

1. Jonathan Blom (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val.  

Ärendebeskrivning 

Jonathan Blom (M) som valts till ersättare i förskolenämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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12 Dnr KS 2019/02084-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Elin Asplund (L) 

Förslag till beslut: 

1. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

efter Elin Asplund (L) har inkommit. Ny ersättare är Anna Östholm (L). 

 

13 Dnr KS 2019/01972-1.1.1 
Val av ny ersättare i Fastighetsnämnden efter Nina Löfgren (L) 

Förslag till beslut: 

1. Nina Löfgren (L) entledigas från uppdraget som ersättare i 

fastighetsnämnden. 

2. Thomas Olsson (L) väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Nina Löfgren (L) som valts till ersättare i fastighetsnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

14 Dnr KS 2019/02237-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Mattias Bylund (L) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till nämndeman vid Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 

2020-01-01 - 2023-12-31. 

Ärendebeskrivning 

Västmanlands tingsrätt begär omval efter Mattias Bylund (L) som avsagt sig 

sitt uppdrag som nämndeman vid Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 

2020-01-01 - 2023-12-31.  

 

15 Dnr KS 2019/01561-1.1.1 
Val av ny vice ordförande i Mälarenergi AB efter Magdalena 
Bergfors (MP) 

Förslag till beslut: 

2. Pernilla Rinsell (MP) väljs till ny vice ordförande i Mälarenergi AB intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 
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Ärendebeskrivning 

Magdalena Bergfors (MP) som valts till vice ordförande i Mälarenergi AB 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige 

entledigade Magdalena Bergfors (MP) vid sitt sammanträde den 5 september 

2019. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2019/02125-1.1.1 
Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Pernilla Rinsell 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Pernilla Rinsell (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val.  

Ärendebeskrivning 

Pernilla Rinsell (MP) som valts till ersättare i byggnadsnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

17 Dnr KS 2019/02245-1.1.1 
Val av ny ersättare i valnämnden efter Agneta Luttropp (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Agneta Luttropp (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 

valnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i valnämnden intill det sammanträde då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Agneta Luttropp (MP) som valts till ersättare i valnämnden mandatperioden 

2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

18 Dnr KS 2019/02069-1.1.1 
Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Tove 
Engström (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Tove Engström (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 

överförmyndarnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden intill det sammanträde 

då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar 

nytt val.  
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Ärendebeskrivning 

Tove Engström (MP) som valts till ersättare i överförmyndarnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

19 Dnr KS 2019/01595-1.6.2 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni 
2019 

Förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med 

juni 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 

kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 

tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 

kommun¬fullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 

samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 3 oktober nämnden 

för funktionsnedsattas och äldrenämndens rapporter för kvartal april till och 

med juni 2019. Individ- och familjenämnden hade vid sammanställningen av 

ärendet inte inkommit med sin rapport för perioden eftersom man avsåg att 

anpassa sig till Inspektionen för vård och omsorgs nya rapporteringsperioder. 

Individ- och familjenämnden har nu kommit in med sin rapport för kvartal 

april till och med juni 2019.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med 

juni 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 
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20 Dnr KS 2019/02104-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL per den 30 september 2019 

Förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med 

september 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 

kvartals¬vis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 

tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 

kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 

samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och 

september 2019.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

bistånds-beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med 

september 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

21 Dnr KS 2019/02105-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2019 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 

september 2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och 

med september 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 

rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 

inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 

avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 

lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 

insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal juli till och med september 2019.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 

september 2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och 

med september 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

22 Dnr KS 2017/01707-3.1.1 
Beslut - Fördjupad översiktsplan för område vid avfart Irsta 

Förslag till beslut: 

Fördjupningen av översiktsplanen, Avfart Irsta (FÖP 70) antas. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2017 § 311 att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupning av 

översiktsplanen för område Avfart Irsta. En miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning har också upprättats.  

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen är att säkerställa och utveckla 

värdefulla miljöer norr om E18 samt möjliggöra för ett nytt 

verksamhetsområde för både mer skrymmande och mindre verksamheter 

inom logistik, lager och industri på den södra sidan om E18. Fördjupningen 

av översiktsplanen redovisar en övergripande fysisk struktur och 

markanvändning samt strategier för genomförandet. Planen ska utgöra en 

förutsättning och ett stöd vid upprättande av kommande detaljplaner i 

området.  

Den fördjupade översiktsplanen var på samråd från och med den 9 mars till 

och med den 7 maj 2018 och den ställdes ut för granskning under tiden 17 

juni till 13 september 2019. Inkomna synpunkter under utställningen har 

endast föranlett mindre justeringar och förtydliganden i planhandlingen. 

Fördjupningen av översiktsplanen för Avfart Irsta bedöms nu vara redo att 

antas.          

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Fördjupningen av översiktsplanen, Avfart Irsta (FÖP 70) antas. 
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23 Dnr KS 2019/00036-1.7.1 
Beslut - Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Förslag till beslut: 

Renhållningsföreskrifter för Västerås stad antas att gälla från och med  

2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt möte den 26 september 2019 fattade Direktionen beslut om att 

skicka reviderat förslag till renhållningsföreskrifter vidare till respektive 

kommunfullmäktige för beslut under 2019. 

Renhållningsföreskrifterna reglerar de lokala/regionala bestämmelserna för 

avfallshanteringen medan taxan beskriver de avfallstjänster som erbjuds. 

Avfallstaxan och renhållningsföreskrifterna är därmed beroende av varandra 

och båda dokumenten måste vara uppdaterade och aktuella för att undvika 

rättsosäkerhet, missförstånd och otydligheter. Beslut om ny avfallstaxa som 

gäller från 1 januari 2020 fattades av kommunfullmäktige den 19 juni 2019. 

De reviderade föreskrifterna föreslås därför också att gälla från och med 1 

januari 2020.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Renhållningsföreskrifter för Västerås stad antas att gälla från och med 2020-

01-01. 

 

24 Dnr KS 2019/01547-1.3.4 
Beslut - Nytt reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut: 

Nytt reglemente för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås 

stad antas att gälla från och med den 1 januari 2020. Det nya reglementet 

ersätter reglemente för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås 

stad, beslutad av kommunfullmäktige den 6 december 2012, § 287 (dnr 

2012/00676).                 

Ärendebeskrivning 

Analys av arbetsmarknadsverksamheten 

Som en följd av att staden lämnade beställar-/utförarmodellen vid årsskiftet 

2018/19 analyserades roller och ansvar gällande arbetsmarknadsområdet 

under våren 2019. I analysuppdraget låg också att föreslå en effektiv process 

för koncernsamordning av de olika intressen som påverkar 

verksamhetsområdet. Resultatet av analysen går i huvudsak ut på behovet av 

att tydliggöra ansvaret för arbetsmarknadsverksamheten och att detta ska ske 

genom reglementen beslutade av kommunfullmäktige.   

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar 
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Förslaget till nytt reglemente för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 

Västerås stad, följer den genomförda analysen och de slutsatser som 

analysen omfattar. Ansvaret för arbetsmarknadsverksamheten föreslås åvila 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden ska också utgöra 

stadens arbetslöshetsnämnd. I reglementet tydliggörs även att nämnden har 

ansvar för den kommunala yrkeshögskoleutbildningen. Nämnden ska därtill 

leda arbetsmarknadsverksamheten och samordna den med andra berörda 

nämnder samt samverka med externa aktörer. 

Vidare har redaktionella ändringar gjorts under § 1 gällande nämndens 

verksamhetsområde. Tidigare var utbildning i svenska för invandrare en 

egen skolform och uttrycktes så i nämndens reglemente. Idag benämns 

denna utbildningsform "kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare", och ingår i och utgör en del av begreppet "kommunal 

vuxenutbildning". Därmed finns inte längre denna utbildning särskilt 

omnämnd i reglementet. Ytterligare en redaktionell ändring har gjorts 

gällande vad som tidigare benämndes "särskild undervisning för vuxna". 

Denna utbildningsform benämns nu" särskild utbildning för vuxna". 

Ny mall och översyn av stadens samtliga reglementen 

Inför förslaget till nytt reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden har stadsledningskontoret tagit fram en ny mall för 

denna typ av styrdokument. Strukturen på och innehållet i reglementet följer 

i stora delar det material Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram till 

underlag för lokala bedömningar. Syftet med framtagandet av en ny mall, är 

att få ett komplett styrdokument som är tydligt och enhetligt till sin struktur. 

Reglementsmallen är också utformad på sådant sätt att den ska uppfylla 

reglerna i kommunallagen.  

Det pågår ett arbete på stadsledningskontoret med att se över stadens 

samtliga nämndreglementen. När nya förslag på reglementen finns 

framtagna kommer samtliga nämnder ges möjlighet att genom ett 

remissförfarande lämna synpunkter på de framtagna reglementsförslagen. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har informerats om det förslag på 

nytt reglemente som stadsledningskontoret nu tagit fram.   

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 4 december 

2019. Protokollsutdrag läggs på bordet vid sammanträdet. 

 

25 Dnr KS 2019/02216-2.5.5 
Beslut - Lån mellan Västerås stad och Västerås strategiska 
fastigheter AB 

Förslag till beslut: 

1. Att överlåta Västerås Stads fordran på Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter AB på 75 mnkr till Västerås Stadshus AB genom en 

apportemission.  

2. Att godkänna att Västerås Stadshus AB:s aktiekapital ökas med 75 

mnkr genom en emittering av 75 000 nya aktier.  

3. Godkänna att Västerås stadshus AB:s bolagsordning får ny lydelse i § 

enligt nedan. 
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§ 5 ändras till att ha nedanstående ny lydelse 

 

Aktiekapitalet ska utgöra längst 25 000 000 kronor och högst 

100 000 000 kronor.  

  

§ 6 ändra till att ha nedanstående ny lydelse 

 

I bolaget ska finnas lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier. 

 

4. Att ge uppdraget till Västerås Stadshus AB att använda erhållen 

fordran om 75 mnkr för att genomföra en kvittningsemission i 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB. 

5. Att godkänna att Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 

genomföra nyemissionen. Detta sker i form av en kvittningsemission 

där emissionsbeloppet kvittas mot Västerås Stadshus AB fordran på 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB. Kvittningsemission ska 

genomföras med 10 000 nya aktier till en kurs på 100 kr per aktie dvs 

1 000 000 kr samt en överkurs om 74 000 000 kr. 

6. Att genomföra ovanstående transaktioner före årsskiftet 2019/2020  

7. Att utse Kennet Julin som ordinarie ägarombud samt Fredrik Berg 

som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagstämmor i 

Västerås Stadshus AB och Västerås Stads Strategiska fastigheter AB 

och att dessa uppdras att rösta för de beslut som avser genomförande 

av emissioner av aktier samt ändringar av bolagsordningar enligt 

fullmäktiges beslut. 

8. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärderna m.m. som 

krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges 

beslut enligt ovan.         

Ärendebeskrivning 

Västerås stad har en fordran (reverslån) på ett av Västerås Stadshus AB 

dotterbolag, Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB.  

Reverslånet uppgår till 75 mnkr med en ränta på 4 % vilket innebär att 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB årligen betalar 3 mnkr i ränta till 

staden. Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB har inte möjligheter att 

göra avdrag för den räntekostnaden i sin deklaration. Detta innebär en ökad 

kostnad för bolaget med cirka 650 tkr per år.  

Förslaget är att staden överlåter reverslånet till Västerås Stadshus AB som i 

sin tur genomför en kvittningsemission av reverslånet till förmån för 

Västerås Stads Strategiska fastigheter. Detta innebär att det egna kapitalet i 

Västerås Stads Strategiska fastigheter AB ökas med 75 mnkr och att 

reverslånet avslutas. 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB ska efter transaktionerna 

genomförts lämna utdelning/koncernbidrag med motsvarande 3 mnkr till 

Västerås Stadshus AB som i sin tur ska öka sin utdelning med 3 mnkr till 

Västerås stad.     
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att överlåta Västerås Stads fordran på Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter AB på 75 mnkr till Västerås Stadshus AB genom en 

apportemission.  

2. Att godkänna att Västerås Stadshus AB:s aktiekapital ökas med 75 

mnkr genom en emittering av 75 000 nya aktier.  

3. Godkänna att Västerås stadshus AB:s bolagsordning får ny lydelse i § 

enligt nedan. 

 

§ 5 ändras till att ha nedanstående ny lydelse 

 

Aktiekapitalet ska utgöra längst 25 000 000 kronor och högst 

100 000 000 kronor.  

  

§ 6 ändra till att ha nedanstående ny lydelse 

 

I bolaget ska finnas lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier. 

 

4. Att ge uppdraget till Västerås Stadshus AB att använda erhållen 

fordran om 75 mnkr för att genomföra en kvittningsemission i 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB. 

5. Att godkänna att Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 

genomföra nyemissionen. Detta sker i form av en kvittningsemission 

där emissionsbeloppet kvittas mot Västerås Stadshus AB fordran på 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB. Kvittningsemission ska 

genomföras med 10 000 nya aktier till en kurs på 100 kr per aktie dvs 

1 000 000 kr samt en överkurs om 74 000 000 kr. 

6. Att genomföra ovanstående transaktioner före årsskiftet 2019/2020  

7. Att utse Kennet Julin som ordinarie ägarombud samt Fredrik Berg 

som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagstämmor i 

Västerås Stadshus AB och Västerås Stads Strategiska fastigheter AB 

och att dessa uppdras att rösta för de beslut som avser genomförande 

av emissioner av aktier samt ändringar av bolagsordningar enligt 

fullmäktiges beslut. 

8. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärderna m.m. som 

krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges 

beslut enligt ovan.         
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26 Dnr KS 2019/00090-1.4.1 
Beslut - Revidering av årsplan 2020 för Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Att fastställa övergripande mål enligt styrkortet för Västerås stad enligt 

reviderad årsplan 2020 daterad 2019-11-12: 

• Vi har nöjda kunder och invånare 

• Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat 

• Vi har en ekonomi i balans 

• Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

2. Att anta inriktning och effektmålen för respektive strategiskt 

utvecklingsområde enligt bilaga till reviderad årsplan 2020, Strategiska 

utvecklingsområden 2020 -2023, rapport.   

3. Att fastställa att Agenda 2030 och FN:s globala mål är utgångspunkten för 

all verksamhet. 

4. Att fastställa resultatbudgeten för år 2020 med ett ekonomiskt resultat på 

116,7 mnkr, motsvarande 1,3 procent av skatteintäkterna. 

5. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden enligt följande: 

• Stadens soliditet ska uppgå till minst 40 procent. Soliditeten mäts 

inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive internbanken 

• Stadens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna. 

Stadens resultat avser exklusive realisationsvinster och 

exploateringsintäkter 

• Stadens upplåning för Västerås stads verksamheter ska inte överstiga 1 

miljard kr. 

6. Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2020 för 

respektive nämnd och styrelse enligt följande:  

Nettokostnadsram per nämnd  (mnkr) 

Förskolenämnden    1 004,5 *) 

Grundskolenämnden   2 011,3 *) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 873,0 *) 

Skultuna kommundelsnämnd  121,8  

Äldrenämnden   1 603,6  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 862,6  

Individ- och familjenämnden  875,1 

Kulturnämnden   200,5 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 282,1 

Tekniska nämnden   455,3 

Byggnadsnämnden   27,4 

Miljö- och konsumentnämnden  22,0 

Kommunstyrelsen   221,1 

Kommunrevisionen   4,8 

Valnämnden    2,3 

Överförmyndarnämnden   15,0 
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Finansförvaltning   153,3 

varav budgetreserv   20,4 

varav Mälardalens Brand- och räddningsförbund 89,9 

Summa nettokostnad   8 735,7 

 

Resultatkrav 2020  

Fastighetsnämnden   2,7 

Fastighetsnämnden, exploatering  8,5 

Fastighetsnämnden totalt   11,2 

Summa verksamhetens nettokostnad  8 724,5 

*) Förändrad ram på grund av förändrad prognos av elevantalet 

 

7. Investeringsramen för 2020 fastställs till 1 683,6 mnkr. För projekt som 

påbörjas 2020 godkänns investeringsbudgeten för hela projektet. 

Investeringsram för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande: 

Investeringsbudget 

2020, mnkr 

Fastighetsnämnden   1 085,1 

Förskolenämnden   7,4 

Grundskolenämnden   26,7 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,8 

Skultuna kommundelsnämnd  1,0 

Äldrenämnden   6,7 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,2 

Individ- och familjenämnden  7,1 

Kulturnämnden   10,0 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 10,7 

Tekniska nämnden - ordinarie investeringar 90,1 

Tekniska nämnden - strategiska investeringar 206,5 

Kommunstyrelsen   48,3 

Kommunstyrelsen - Mälarporten  60,0 

Summa investering exklusive exploatering 1 574,6 

Fastighetsnämnden - exploatering  59,0 

Fastighetsnämnden - strategiska markförvärv 50,0 

Summa exploatering och markförvärv  109,0 

Summa investeringar   1 683,6 

 

8. Kulturfondens utdelning 2020 beslutas vara 1 845 000 kr och tillfaller 

kulturnämnden. 

9. Låneram för kommunkoncernen Västerås Stadshus AB ska för år 2020 

uppgå till 12 000 mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom 

kommunkoncernen. 

10. I syfte att finansiera både kommunen och dess bolag, ska Västerås stads 

totala upplåningsram för år 2020 uppgå till 15 000 mnkr. 
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11. Att följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 

utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i reviderad årsplan 

2020. Nämnder och styrelser ska bidra i tillämpliga delar. 

b) Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av 

resultaträkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, 

under förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.  

c) Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett förberedande arbete för 

att skapa en varucentral med samordnad varudistribution med uppstart 

2021.  

d) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lokal livsmedelsstrategi 

för Västerås stad. Strategin ska hänga ihop med den regionala och den 

nationella livsmedelsstrategin. 

e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt för att 

plastbanta Västerås Stads verksamheter och minska nedskräpningen i 

kommunen.  

f) Kommunstyrelsen i samverkan med Nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande får i uppdrag att se över hur det brottsförebyggande 

arbetet ska vara organiserat. Det omfattar även ansvaret för den delen 

som är kopplad till stads- och kommundelsarbetet. En ny 

ansvarsfördelning ska vara på plats i början av 2020. 

g) Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxorna för 

kollektivtrafiken, så att egenfinansieringsgraden ska öka. Uppdraget ska 

vara klart inför budgetberedningen våren 2020. 

h) Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att ta fram 

en modell för hur stads- och kommundelsarbetet ska vara organiserat. 

Modellen ska utgå från de försöksverksamheter som genomförts bland 

annat på Råby. 

i) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna 

genomföra effektiviseringar för att klara en hållbar ekonomi för staden. 

12. Detta beslut ersätter tidigare beslut om årsplan 2020 med utblick mot 

2023 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 § 176, med 

undantag av punkt 1 beslut om skattesats. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads planerings- och uppföljningsprocess bygger på att 

kommunfullmäktige i juni varje år fattar beslut om årsplan för 

nästkommande år. I Reviderad årsplan redovisas om 

planeringsförutsättningarna har väsentligt förändrats sedan 

kommunfullmäktige fattade sitt beslut om årsplan, om förändrade 

skatteintäktsprognoser, statsbidrag eller ny information från styrelser och 

nämnder.  

I augusti kom information om att regeringen har för avsikt att under 

november 2019 besluta om ett nytt kostnadsutjämningssystem, som ska 

införas redan 2020. Det nya kostnadsutjämningssystemet införs under 4 år, 

för att kommuner ska förlora maximalt 250 kr per invånare och år. 

Bedömningen är att Västerås stad förlorar cirka 38,5 mnkr under 2020, 77 
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mnkr andra året, 115,5 mnkr tredje året och cirka 128 mnkr det fjärde året 

jämfört med tidigare skatteunderlagsprognos. Den nya 

skatteunderlagsprognosen som kom 1 oktober innebar 321 mnkr i ökade 

skatteintäkter för Västerås, dvs cirka 37,3 mnkr mindre än den bedömning 

som gjordes inför beslutet i juni.  

Upplåningen för Västerås kommun och låne- och borgensram för 

kommunens kommunkoncern är omfattande. Eftersom upplåningen är 

omfattande och huvuddelen av all upplåning för kommunens bolag sker 

genom internbanken i kommunens namn, ska kommunfullmäktige årligen 

fatta beslut om en låneram för utlåning till kommunkoncernen och en total 

upplåningsram för stadens externa upplåning. 

För 2020 föreslår stadsledningskontoret en borgens- och låneram för 

kommunkoncernen på totalt 12 000 mnkr. 

Stadsledningskontoret föreslår en upplåningsram för 2020 på 15 000 mnkr 

för Västerås stad. Det speglar behoven i Västerås stad, kommunkoncernen, 

VafabMiljö kommunalförbund, Västerås Mälarhamnar AB och Västerås 

Central AB sammantaget.  

I Reviderad Årsplan för 2020 med utblick mot 2023 finns också information 

om budget 2018 för de av Västerås stads ägda bolag. Redovisningen är bara 

en information och kommunfullmäktige fattar inte något beslut om bolagens 

budgetar.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att fastställa övergripande mål enligt styrkortet för Västerås stad enligt 

reviderad årsplan 2020 daterad 2019-11-12: 

• Vi har nöjda kunder och invånare 

• Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat 

• Vi har en ekonomi i balans 

• Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

2. Att anta inriktning och effektmålen för respektive strategiskt 

utvecklingsområde enligt bilaga till reviderad årsplan 2020, Strategiska 

utvecklingsområden 2020 -2023, rapport.   

3. Att fastställa att Agenda 2030 och FN:s globala mål är utgångspunkten för 

all verksamhet. 

4. Att fastställa resultatbudgeten för år 2020 med ett ekonomiskt resultat på 

116,7 mnkr, motsvarande 1,3 procent av skatteintäkterna. 

5. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden enligt följande: 

• Stadens soliditet ska uppgå till minst 40 procent. Soliditeten mäts 

inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive internbanken 

• Stadens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna. 

Stadens resultat avser exklusive realisationsvinster och 

exploateringsintäkter 
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• Stadens upplåning för Västerås stads verksamheter ska inte överstiga 1 

miljard kr. 

6. Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2020 för 

respektive nämnd och styrelse enligt följande:  

Nettokostnadsram per nämnd  (mnkr) 

Förskolenämnden    1 004,5 *) 

Grundskolenämnden   2 011,3 *) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 873,0 *) 

Skultuna kommundelsnämnd  121,8  

Äldrenämnden   1 603,6  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 862,6  

Individ- och familjenämnden  875,1 

Kulturnämnden   200,5 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 282,1 

Tekniska nämnden   455,3 

Byggnadsnämnden   27,4 

Miljö- och konsumentnämnden  22,0 

Kommunstyrelsen   221,1 

Kommunrevisionen   4,8 

Valnämnden    2,3 

Överförmyndarnämnden   15,0 

Finansförvaltning   153,3 

varav budgetreserv   20,4 

varav Mälardalens Brand- och räddningsförbund 89,9 

Summa nettokostnad   8 735,7 

Resultatkrav 2020  

Fastighetsnämnden   2,7 

Fastighetsnämnden, exploatering  8,5 

Fastighetsnämnden totalt   11,2 

Summa verksamhetens nettokostnad  8 724,5 

*) Förändrad ram på grund av förändrad prognos av elevantalet 

7. Investeringsramen för 2020 fastställs till 1 683,6 mnkr. För projekt som 

påbörjas 2020 godkänns investeringsbudgeten för hela projektet. 

Investeringsram för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande: 

Investeringsbudget 

2020, mnkr 

Fastighetsnämnden   1 085,1 

Förskolenämnden   7,4 

Grundskolenämnden   26,7 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,8 

Skultuna kommundelsnämnd  1,0 

Äldrenämnden   6,7 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,2 

Individ- och familjenämnden  7,1 

Kulturnämnden   10,0 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 10,7 

Tekniska nämnden - ordinarie investeringar 90,1 

Tekniska nämnden - strategiska investeringar 206,5 

Kommunstyrelsen   48,3 
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Kommunstyrelsen - Mälarporten  60,0 

Summa investering exklusive exploatering 1 574,6 

Fastighetsnämnden - exploatering  59,0 

Fastighetsnämnden - strategiska markförvärv 50,0 

Summa exploatering och markförvärv  109,0 

Summa investeringar   1 683,6 

 

 

8. Kulturfondens utdelning 2020 beslutas vara 1 845 000 kr och tillfaller 

kulturnämnden. 

9. Låneram för kommunkoncernen Västerås Stadshus AB ska för år 2020 

uppgå till 12 000 mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom 

kommunkoncernen. 

10. I syfte att finansiera både kommunen och dess bolag, ska Västerås stads 

totala upplåningsram för år 2020 uppgå till 15 000 mnkr. 

11. Att följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 

utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i reviderad årsplan 

2020. Nämnder och styrelser ska bidra i tillämpliga delar. 

b) Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av 

resultaträkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, 

under förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.  

c) Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett förberedande arbete för 

att skapa en varucentral med samordnad varudistribution med uppstart 

2021.  

d) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lokal livsmedelsstrategi 

för Västerås stad. Strategin ska hänga ihop med den regionala och den 

nationella livsmedelsstrategin. 

e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt för att 

plastbanta Västerås Stads verksamheter och minska nedskräpningen i 

kommunen.  

f) Kommunstyrelsen i samverkan med Nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande får i uppdrag att se över hur det brottsförebyggande 

arbetet ska vara organiserat. Det omfattar även ansvaret för den delen 

som är kopplad till stads- och kommundelsarbetet. En ny 

ansvarsfördelning ska vara på plats i början av 2020. 

g) Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxorna för 

kollektivtrafiken, så att egenfinansieringsgraden ska öka. Uppdraget ska 

vara klart inför budgetberedningen våren 2020. 

h) Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att ta fram 

en modell för hur stads- och kommundelsarbetet ska vara organiserat. 

Modellen ska utgå från de försöksverksamheter som genomförts bland 

annat på Råby. 

i) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna 

genomföra effektiviseringar för att klara en hållbar ekonomi för staden. 
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12. Detta beslut ersätter tidigare beslut om årsplan 2020 med utblick mot 

2023 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 § 176, med 

undantag av punkt 1 beslut om skattesats. 

 

27 Dnr KS 2019/00600-1.3.2 
Beslut - Taxa för förhandsbesked 2020 inom 
byggnadsnämndens verksamhet 

Förslag till beslut: 

Byggnadsnämndens förslag till diversifiering av taxekonstruktionen samt 

höjda taxor för förhandsbesked utanför planlagt område godkänns att gälla 

från 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår förändring i Taxa för byggnadsnämnd-

ens verksamhet i den del som gäller förhandsbesked utanför planlagt 

område.  

Antal ansökningar om förhandsbesked har under de senaste åren ständigt 

ökat. Från att nästan alla ansökningar 2013 handlade om ett enbostadshus har 

antalet ansökningar om förhandsbesked för fler än två hus har kommit upp 

till 43 % av alla ansökningar. Samtidigt med ökat antal hus ökar komplexi-

teten i handläggning av ärendena.  

I den nuvarande taxan, från 2016, är handläggningsfaktorn detsamma 

oberoende hur många enbostadshus som ansökan gäller och samma avgift 

gäller även för förhandsbesked för övriga ändamål.  

Ett förhandsbesked är en lämplighetsprövning som ger sökande rättighet att 

bilda en eller flera nya fastigheter och bebygga dem med det som ansökan 

avser, vilket i de flesta fall är enbostadshus.  

Nuvarande avgift för handläggningen av förhandsbesked på 11 600 kr mot-

svarar avgiften för ca tio arbetstimmar och är långt ifrån den tiden som 

förvaltningen lägger på handläggning av förhandsbesked.  

Förvaltningens förslag, för att öka kostnadstäckning för förhandsbesked 

utanför planlagt område, är att höja handläggningsfaktorn vid uträkning av 

avgifter. Förvaltningens föreslår också olika handläggningsfaktorer för 

förhandsbesked med ett till två enbostadshus och förhandsbesked med fler än 

tre enbostadshus. Dessutom föreslår förvaltningen att det införs en särskild 

avgift för förhandsbesked för övriga ändamål, så som verksamhetslokaler, 

stall och dylikt. 

 

Förvaltningen beräknar att en genomsnittlig kostnad för varje handläggning 

av förhandsbesked är 21 875 kronor. Detta oavsett om det rör sig om en, två 

eller fler enbostadshus.       

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Byggnadsnämndens förslag till diversifiering av taxekonstruktionen samt 

höjda taxor för förhandsbesked utanför planlagt område godkänns att gälla 

från 1 januari 2020. 
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28 Dnr KS 2019/01985-1.3.2 
Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens 
livsmedelskontroll - anpassning till ny kontrollförordning 

Förslag till beslut: 

Miljö- och konsumentnämndens förslag på anpassning till EU:s nya kontroll-

förordning för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen godkänns att 

gälla från 14 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning 2017/625 om offentlig 

kontroll i livsmedelskedjan som träder i kraft 2019-12-14, behöver Sveriges 

kommuner anpassa sina beslut om taxor. Den gamla lagstiftningen upphör då 

att gälla och för att även fortsättningsvis kunna debitera för livsmedels-

kontroll behöver nytt beslut fattas som hänvisar till den nya lagstiftningen. 

Näringsdepartementet arbetar med en svensk anpassning som blir klar 2020. 

I väntan på den svenska anpassningen rekommenderar SKL att samtliga 

kommuner tar nya beslut om taxor inom livsmedelskontroll. 

Miljö- och konsumentnämndens timtaxor är fortfarande desamma som i 

beslut kring taxor som fattats av KF 2016-06-22:  

1 220 kronor per timme för årlig offentlig kontroll av livsmedelsanläggning-

ar   

980 kronor per timme för registrering av anläggning, uppföljande kontroll, 

utredning av klagomål, utfärdande av exportintyg och offentlig kontroll i 

övrigt. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Miljö- och konsumentnämndens förslag på anpassning till EU:s nya kontroll-

förordning för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen godkänns att 

gälla från 14 december 2019. 

29 Dnr KS 2019/02130-1.4.2 
Beslut - Individ- och familjenämndens handlingsplan för 
ekonomi i balans 

Förslag till beslut: 

Handlingsplanen förklaras mottagen.   

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har under 2018 och även under 2019 redovisat 

en allt sämre prognos mot budget. I mars 2019 beräknades ett 

budgetunderskott om -109 mnkr, trots ett åtgärdspaket på 30 mnkr. I 

delårsrapport per augusti prognostiseras en avvikelse om -170 mnkr, en 

prognos som även efter oktober är densamma.  

I samband med mars månadsrapport med prognos 2019 för staden beslöt 

kommunstyrelsen att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en 

fördjupad analys av nämndens verksamhet och ekonomi.  
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Uppdraget gavs till revisons- och konsultföretaget EY, som genomfört en 

analys av nämndens verksamhet och ekonomi. Av rapporten framgår att EYs 

bedömning är att nämnden kan bedriva verksamheten inom den budgetram 

som kommunfullmäktige fastställt. EY lyfte även fram i sin rapport att 

individ- och familjenämnden inte är så proaktiv som socialtjänsten anger 

avseende det förebyggande arbetet och att det kan bero på att ansvaret för det 

förebyggande arbetet är delat på två nämnder. 

Kommunfullmäktige beslöt, efter att ha tagit del av EYs rapport, att individ- 

och familjenämnden ska återkomma med en handlingsplan med riskanalys 

för att uppnå en balans mellan ekonomi och verksamhet att lämnas till 

kommunfullmäktige senast den 5 december 2019. 

Efter samråd med kommunstyrelsen och dess förvaltning har under 

november individ- och familjeförvaltningen tagit fram en handlingsplan med 

besparingsåtgärder.  

Förslag till handlingsplan omfattar åtgärder för 211 mnkr för att på ett antal 

års sikt komma i ekonomisk balans. I förslaget bedöms 34 av de 46 

föreslagna åtgärderna vara socialt och ekonomiskt hållbara vilket motsvarar 

160 mnkr av föreslagna besparingsåtgärder.   

Planen tas upp för beslut den 21 november 2019 i individ- och 

familjenämnden. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 4 december 

2019. Protokollsutdrag läggs på bordet vid sammanträdet. 

 

30 Dnr KS 2017/01016-3.10.1 
Beslut - Uppdrag, Framtidens kollektivtrafik 

Förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden 

utreda de fysiska och ekonomiska planeringsförutsättningarna för 

kollektivtrafikens behov i en växande kommun och dess kommundelar. 

Ärendebeskrivning 

Projektet Framtidens kollektivtrafik har pågått i två år och bestått av fyra 

delprojekt. Delprojekten 2, 3 och 4 återrapporterades till kommunstyrelsen i 

juni 2018, KS 2018-06-20 §265, och då gavs även följduppdrag till tekniska 

nämnden utifrån delprojekt 2, framkomlighetsåtgärder, och till 

stadsledningskontoret utifrån delprojekt 4, bussdepålokalisering. 

Nu återredovisas resultaten från delprojekt 1, där uppdraget var att ta fram en 

övergripande utredning som ska kunna ligga till grund för beslut om fortsatt 

utredningsinriktning gällande val av framtida hållbara kollektivtrafiksystem 

för Västerås.  

WSP Sverige har genomfört utredningen i samverkan med Västerås stad, 

Region Västmanland och Svealandstrafiken AB. Den övergripande 

slutrapporten för framtidens kollektivtrafik i Västerås, ska ses som ett 

kunskapsunderlag till Västerås stads fortsatta samlade arbete, att nå en 

hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik.  
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Återrapporteringen var först uppe för beslut på kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-09-25 §362, men återremitterades med beslut om 

följande kompletteringar av de slutsatser som förvaltningen drar av 

rapporten: 

• Vilka infrastrukturinvesteringar och planeringsförutsättningar som 

rapportens förslag om en mer framkomlig kollektivtrafik skulle medföra i en 

växande kommun och alla dess kommundelar. Detta inklusive budget och 

tidshorisont. 

• Hur trafiklösningar för en transporteffektiv kollektivtrafik kan planeras 

utan att inkräkta menligt på framkomligheten för befintlig trafik. 

• Vilka slutsatser i rapporten som förvaltningen föreslår att vi ska gå vidare 

med. 

Då uppdraget för Framtidens kollektivtrafik var att ta fram en övergripande 

utredning har inte detaljerade infrastrukturinvesteringar innefattande budget, 

planeringsförutsättningar och tidshorisont tagits fram i projektet, utan 

föreslås ingå i följduppdraget enligt beslutspunkt 1. 

För att nå en transporteffektiv trafiklösning för Västerås belyser utredningen 

kollektivtrafikens roll och behov av utrymme i staden för att möta dagens 

och framtidens resande både lokalt och regionalt. Genom att planera för ett 

effektivt trafiksystem i sin helhet och möjliggöra mobilitet för gång, cykel 

och kollektivtrafik, som per person är mindre ytkrävande färdmedel, frigörs 

kapacitet och framkomlighet i trafiksystemet för de resor som behöver göras 

med mer ytkrävande färdmedel. Kollektivtrafikens roll för ett hållbart 

effektivt trafiksystem är en slutsats i rapporten, som förslås ingå i stadens 

fortsatta arbete enligt beslutspunkt 3.       

Övriga slutsatser från rapporten som föreslås ingå i stadens fortsatta arbete 

är: 

- vikten av framkomlighet i de starka stråken enligt figur 33, sid 53 i 

rapporten, vilket inkluderas i uppdraget enligt beslutspunkt 1.     

- vikten att verka för en ökad turtäthet, bättre framkomlighet och utökat 

linjenät enligt rapportens förslag "Vision 2050", för att nå en attraktiv 

kapacitetsstark kollektivtrafik, vilket inkluderas i uppdraget enligt 

beslutspunkt 1.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden 

utreda de fysiska och ekonomiska planeringsförutsättningarna för 

kollektivtrafikens behov i en växande kommun och dess kommundelar. 

 

31 Dnr KS 2018/02415-10.4.2 
Beslut - Motion från (SD) om att utreda förutsättningar för att 
erbjuda alla från 65 år kostnadsfria halkskydd 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 
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Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 

utreda förutsättningar för att erbjuda alla från 65 år kostnadsfria halkskydd 

föreslagit att  

Ge berörd nämnd i uppdrag att utreda kommunens kostnader och 

förutsättningar för att erbjuda alla från 65 år kostnadsfria halkskydd, ställt 

mot den uppskattade samhällsnyttan. 

Vid ett utredningsfall till fördel för den uppskattade samhällsnyttan ställt mot 

kommunens kostnader och förutsättningar för att erbjuda alla från 65 år 

kostnadsfria halkskydd, utforma en lämplig utdelnings- eller 

utlämningsprocess för detta ändamål. 

Vid ett utredningsfall till fördel för uppskattade samhällsnyttan ställt mot 

kommunens kostnader och förutsättningar, möjliggöra kostnadsfri tillgångtill 

halkskydd för alla över 65 år enligt lämpligt utdelnings- eller 

utlämningsprocess. 

Ge berörd nämn i uppdrag att, vid lämplig tidpunkt, utvärdera ovanstående 

satsning. 

Kommunfullmäktige har den 18 november 2018 §316 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till äldrenämnden som inkommit med remissvar.  

Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. Nämnden 

belyser hur fallskador uppkommer bland äldre, och konstaterar att av 

rapporterade fallskador som leder till sjukvård kan mellan 7% och 30% 

relateras till markunderlaget.  Nämnden hänvisar till en rad förslag på 

fallförebyggande insatser, där rekommenderade utomhusåtgärder innefattar 

god snöröjning, sandning samt god belysning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 

september och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

32 Dnr KS 2018/02435-1.3.6 
Beslut - Motion från (V) om att Västerås stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurang och konferensbranschen 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och 

Vicktoria Bagi, alla (v), har i en motion med rubriken Västerås stad ska 

främja goda arbetsvillkor i restaurang och konferensbranschen föreslagit att 

krav på kollektivavtal ska ställas när Västerås stad bokar in sig på 

konferensanläggningar, hotell eller restauranger. 
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Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att vi idag redan följer gällande lagar och Västerås 

stads styrdokument angående arbetsrättsliga frågor och sociala krav i 

upphandlingar.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 

september och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

33 Dnr KS 2019/00708-8.1.5 
Beslut - Motion från (SD) om åtgärd för att öka den 
demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Patric Sjölund (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande 

föreslagit  

att Västerås stad inför som ett pilotprojekt inköp av några katter på utvalt 

särskilt boende för demenssjuka i Västerås Stad. 

Att Västerås stad utreder hur dessa inköp av robotkatter ska finansieras vid 

ett implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga särskilda 

boenden för demenssjuka i Västerås stad. 

Att Västerås stad vid ett positivt utfall av robotkatter på det särskilt utvalda 

boendet för demenssjuka implementerar dessa robotkatter i den dagliga 

verksamheten på alla särskilda boenden för demenssjuka i Västerås stad 

Kommunfullmäktige har den 4 april §103 remitterat motionen till kommun-

styrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Äldrenämnden och Nämnden för personer med 

funktionsnedsättning 

Äldrenämnden har inkommit med remissvar och nämnden för personer med 

funktionsnedsättning har vid sitt AU beslutat avstå från att besvara motionen 

då det inte ingår i nämndens ansvarsområde. 

Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. År 2014 

genomfördes en pilotstudie med robotkatter i Västerås och Eskilstuna. I 

Västerås stad finns det sedan dess 20st robotkatter som är fördelade på sex 

olika boenden. Utöver detta erbjuder Hjälpmedelcentrum ytterligare en 

robotkattmodell. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att föreslagen åtgärd redan pågår i stadens 

verksamheter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då lämna följande förslag: 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2019-12-03 
 

 
 

26 (41) 

 

 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

34 Dnr KS 2019/00701-3.11.1 
Beslut - Motion från (V) om att ge Västerås en ätbar park 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet, via Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, 

Vicktoria Bagi och Gabriella Howlden, föreslår i en motion 2019-04-04 att 

det ska planeras för en ätbar park i Västerås stad då det är viktigt att få 

tillgång till äkta naturupplevelser. Förslaget är att ge västeråsarna 

information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs, 

inte bara någonting som finns på butikshyllorna. 

Vänsterpartiet föreslår: 

Att Västerås stad på en lämplig plats ska anlägga en ätbar park där kommun-

invånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. 

Att Västerås stad i arbetet med stadsdels- och serviceortsutveckling tar med 

frågan i planeringen om ätbara parker när grönområden utvecklas. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Tekniska nämnden med 

önskan om svar senast 17 juli 2019. 

Beslut från Tekniska nämnden togs 2019-06-12 där de delar motionärens 

positiva syn på en ätbar park. Tekniska nämnden konstaterar att det är bättre 

att arbeta med ätbara växter i den allmänna planeringen av grönområden, 

vilket redan görs, vilket ökar tillgängligheten för fler invånare än om en enda 

park anläggs.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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Dnr KS 2019/00418-1.2.1 
Beslut - Motion från (KD) om införande av ett Barnfullmäktige 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Ibrahim Onar (KD), Samuel Stengård (KD), Amanda Agestav (KD), Joakim 

Widell (KD) samt Elisabeth Wäneskog (KD) har i en motion med rubriken 

Motion från (KD) om införande av ett Barnfullmäktige föreslagit  

att utreda förutsättningar och möjligheter till att samordna ett barnfull-

mäktige där Presidiet och ledamöter består av barn. Barnen ska få föra debatt 

om frågor som berör deras vardag, vid tidpunkten för internationella 

barndagen. Detta för att främja barns relation till politiken och 

demokratikulturen.  

att kommunfullmäktige beslutar om ett symboliskt belopp som barnfull-

mäktige får befogenhet att besluta om.  

Kommunfullmäktige har den 7 mars 2018 §74 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grund-

skolenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande och Skultuna stadsdelsnämnd  

Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för idrott, fritid och förebyggande och 

Skultuna stadsdelsnämnd har inkommit med remissvar.  

Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings-och 

arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för idrott, fritid, och förebyggande har 

inkommit med i huvudsak följande synpunkter. De ställer sig positiva till 

förslagen i motionen, samt att de förslår att Förebyggarcentrum får uppdrag-

et att utreda hur ett barnfullmäktige skulle kunna genomföras enligt motion-

ärernas intentioner. Nämnderna lyfter att det är önskvärt att både barn- och 

utbildningsförvaltningen och stadsledningen involveras i utredningsarbetet 

på ett lämpligt sätt då ett barnfullmäktige kräver samråd och samarbete 

mellan flera förvaltningar 

I nämndernas förslag lyfts att Västerås redan idag ligger i framkant med att 

arbeta inkluderande med barn och unga i den demokratiska processen. 

Nämnderna lyfter likaså att det föreslagna bör läggas på Förebyggarcentrun 

inom Kultur-, idrotts-.och fritidsförvaltningen mot bakgrund av deras 

nuvarande uppdrag. 

Skultuna stadsdelsförvaltning har inget att erinra mot den föreslagna 

motionen  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att 

motionen ligger väl i linje med det av fullmäktige antagna programmet för 

social hållbarhet, med FN:s konvention för barnets rättigheter som blir 

svensk lag den 1 januari 2020 samt stadens strategiska utvecklingsområde - 

Skola först.  
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Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget ges till Nämnden för idrott, 

fritid och förebyggande och att det skall rymmas inom befintlig ram. 

Utredningsuppdraget föreslås återrapporteras senast december 2019. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då lämna följande förslag; 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

35 Dnr KS 2019/00409-7.5.3 
Beslut - Motion från (SD) om Inför ett årligt pris från Västerås 
stad för visat civilkurage 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om Inför 

ett årligt pris från Västerås stad för visat civilkurage föreslagit att Västerås 

stad ska inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage. 

Kommunfullmäktige har den 7 mars 2019 §73 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att Västerås stad är medarrangör till priset Västerås 

Vardagshjälte som delas ut årligen i samband med Cityfestivalen. 

Priset är ett samarrangemang mellan VLT, SEB, Clarion Collection Hotel 

Etage, polisen, Citysamverkan och Västerås stad. 

Priset delas ut till en person som uppmärksammas och är nominerad för att 

han/hon är en västeråsare som står för civilkurage eller personligt 

engagemang i vardagen - en sk Vardagshjälte. Priset belönar privata initiativ 

som ligger utanför personens yrkesutövning. En vardagshjälteinsats kan 

också pågå under en längre tid, en långsiktigt uthållig hjälteinsats som gör 

skillnad. 

Personen utses genom att det sker en öppen nominering, därefter tar en jury 

fram ett antal finalister. Bland finalisterna koras en vinnare genom en 

omröstning där alla västeråsare är välkomna att rösta. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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36 Dnr KS 2019/00252-6.1.7 
Beslut - Motion från (SD) om utökad tid för pulshöjande aktivitet i 
grundskolan 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

utökad tid för pulshöjande aktivitet i grundskolan föreslagit att samtliga 

elever i kommunens grundskolor får utökad tid för pulshöjande aktiviteter 

utöver de ordinarie idrottslektionerna. 

Kommunfullmäktige har den 7 februari §44 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden som inkommit med 

remissvar. Grundskolenämnden har i huvudsak följande synpunkter.  

Nämnden instämmer i att mer rörelse i skolan säkerligen skulle ha gynn-

samma effekter på elevers hälsa, välbefinnande samt kunskapsresultaten. Det 

finns forskning som stödjer fysisk aktivitet och ökat lärande.  

Frågan adresseras idag i nämnden genom det systematiska kvalitetsarbetet, 

relevanta aktörer bjuds till skolorna, och att det sker ett kontinuerlig lärande 

kring frågan ibland annat ledarforum för skolan.  

Nämnden konstaterar att för att göra pulshöjande aktiviteter utöver idrotts-

lektionen till ett obligatorium för alla elever i kommunens grundskolor krävs 

en schemaläggning utöver lektionstid, kompetensutveckling och förmodligen 

en ökad bemanning, vilket i sin tur kan medföra ökade kostnader. Att fort-

sätta stödja skolornas eget arbete när det gäller pulshöjande aktiviteter är en 

mer framgångsrik väg. När och om regeringen fattar beslut om "Mer rörelse i 

skolan" kommer det kommunala grundskolorna att vara väl förberedda. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 

Grundskolenämndens analys. Nämnden arbetar med frågan, det finns en 

tydlig strategi för det fortsatta arbetet, det ingår i det systematiska 

kvalitetsarbetet, och nämnden är väl förberedd inför ett eventuellt 

regeringsbeslut i frågan.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 
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37 Dnr KS 2018/02434-10.4.3 
Beslut - Motion från (V) om att samordna arbetet med 
jämställdhet och våldsprevention 

Förslag till beslut: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Olle Kvarnryd, Hawar Asaiesh och 

Victoria Bagi har i en motion med rubriken Motion från (V) om att 

samordna arbetet med jämställdhet och våldsprevention föreslagit att tillsätta 

en tjänst med uppdraget att driva och samordna stadens förebyggande arbete 

med ett övergripande ansvar för jämställdhet och våldsprevention i Västerås 

stad. 

Kommunfullmäktige har den 8 november 2018 § 318 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden och nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande som också yttrat sig. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober 

och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

 

38 Dnr KS 2018/02664-5.1.1 
Beslut - Motion från (M) om att synliggöra och uppmärksamma 
de små och medelstora företagen 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har den 7 februari 

2019 lagt fram en motion med rubriken "Motion om att synliggöra och 

uppmärksamma de små och medelstora företagen" där de föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att ta fram en funktion motsvarande 

Företagsnära för att synliggöra små och medelstora företag och för att samla 

in synpunkter från små och medelstora företag för att förbättra Västerås. 

Motion har beretts i samråd med Västerås Marknad och Näringsliv AB. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober 

2019 och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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39 Dnr KS 2018/00844-10.4.3 
Beslut - Motion från (V) om feministisk stadsplanering 

Förslag till beslut: 

1. De två första att-satserna avslås. 

2. De två sista att-satserna föranleder inga ytterligare åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Harri Åman (V) och Agneta 

Hermansson (V) har lämnat en motion, daterad 2018-03-08, till 

Kommunfullmäktige med rubriken Feministisk stadsplanering. Enligt 

motionen är det vanligt att den fysiska planeringen och markanvändningen i 

högre utsträckning svarar mot mäns behov än mot kvinnors. Därför anses det 

som viktiga frågor för vem vi bygger och planerar för och på vilket sätt det 

sker. Vems kunskaper vinner legitimitet och vems ger insyn och möjlighet 

att påverka? Då Västerås stad har arbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

vill motionärerna att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra allt inom 

stadsplanering. Det kan tex gälla grönområden, ljussättning och offentlig 

konst. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar: 

- att berörda nämnder får i uppdrag att utvärdera tidigare arbeten och 

studier i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering. 

- att berörda nämnder tar fram en checklista med tydliga 

jämställdhetsmål. 

- att berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid 

namngivning av nya torg, platser, gator och områden. 

- att kulturnämnden utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig 

konstnärlig utsmyckning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2018 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat 

motionen på remiss till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 

kulturnämnden och tekniska nämnden med önskan om yttranden senast 13 

juni 2018. Svar har inkommit från samtliga.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober 

2019 och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

De två första att-satserna avslås. 

De två sista att-satserna föranleder inga ytterligare åtgärder. 
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40 Dnr KS 2018/01221-1.5.2 
Beslut - Motion från (M) om att införa tidsbegränsade 
hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken 

Motion från (M) om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända 

med uppehållstillstånd föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa 

tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd i de 

bostäder som staden tillhandahåller och som omfattas av bosättningslagen. 

Kommunfullmäktige har den 3 maj 2018 § 158 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden och behandlades 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till individ- och 

familjenämnden för vidare handläggning och ett mer utförligt yttrande.  

Sedan individ- och familjenämnden förra året (2018) beslutade att föreslå 

avslag på motionen har en översyn av arbetet med sociala bostäder/kontrakt 

gjorts. Av nämndens yttrande framgår att nyanlända numera beviljas 

tidsbegränsade bostäder.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av 

nämndens reviderade riktlinjer.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

41 Dnr KS 2019/00954-8.5.2 
Beslut - Motion från (SD) om att införa husmödrar på samtliga 
äldreboenden inom Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Patric Sjölund (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 

införa husmödrar på samtliga äldreboenden inom Västerås stad föreslagit  

Att Västerås Stad utreder hur många äldreboenden inom Västerås stad som 

inte har en egen husmor. 

Att Västerås Stad med hänvisning enligt ovanstående utredning 

säkerhetställer att det ska finnas en anställd husmor på samtliga 

äldreboenden i Västerås Stad. 
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Att Västerås Stad utreder den extra kostnaden och hur den ska finansieras. 

Kommunfullmäktige har den 9 maj 2019 § 139 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Äldrenämnden. 

Äldrenämnden har inkommit med remissvar.  

Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.  

Äldreboenden i Västerås drivs dels i egen regi dels av externa utförare. När 

det gäller bland annat mat och måltider ställs krav genom tecknande av avtal 

och uppdrag med utföraren. Däremot är det upp till utföraren hur arbetet 

organiseras och vilken personal som anställs.  

För att tydliggöra kvalitetskrav på mat och måltider finns det en riktlinje som 

gäller just mat och måltider som reviderats i juni 2019. Dessutom finns ett 

avsnitt i hälso- och sjukvårdsriktlinjen som gäller mat och måltider för att 

säkerställa att den enskilde får den näring som behövs.  

Äldrenämnden har också drivit ett projekt - SMAK - under ett par år för att 

stimulera och utveckla arbetet med mat och måltider.  

Nämndens bedömning är att kvaliteten på mat och måltidsmiljö säkras 

genom kravställning i avtal och uppdrag samt genom riktlinjer. Det bör även 

fortsättningsvis vara upp till respektive utförare att avgöra vilken kompetens 

som anställs för att de ska kunna leva upp till de krav äldrenämnden ställer 

på verksamheten. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 

nämndens yttrande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 

2019 och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

42 Dnr KS 2018/02433-1.3.6 
Beslut - Motion från (M) om extern rättning av de nationella 
proven 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

extern rättning av de nationella proven föreslagit att använda externa 

examinatorer som en del i rättning av de nationella proven. 

Kommunfullmäktige har den 11 november 2018 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 
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Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 

inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Grundskolenämnden fattade den 23 april 2019 beslut om att införa central 

rättning av de nationella proven. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade den 22 maj 2019 beslut 

om att införa central rättning av de centrala proven.  

Nämndernas yttrande visar att frågan om extern rättning har utretts i 

samband med beslut om införandet av central rättning. Nämnderna beskriver 

att extern rättning visserligen är möjligt men att det är en fråga om 

ekonomiska resurser samt att det finns svårigheter att hitta rätt kompetens för 

att genomföra extern rättning. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 

nämndernas yttranden.                

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 

2019 och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

43 Dnr KS 2018/02631-10.0.1 
Beslut - Motion från (M) om att införa tiggeriförbud i Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Inför tiggeriförbud i 

Västerås föreslagit: 

Att Västerås stad kompletterar de lokala ordningsföreskrifterna med att 

Polismyndighetens tillstånd ska krävas för insamling av pengar om 

insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning.  

Att tillstånd inte ska krävas när skolklasser eller hjälporganisationer samlar 

in pengar till välgörande ändamål eller liknande. 

Att Västerås stad kompletterar de lokala ordningsföreskrifterna med platser 

där ett förbud mot passiv insamling av pengar ska gälla. 

Kommunfullmäktige har den 7 mars 2019 § 43 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 

2019 och beslutade då lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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44 Dnr KS 2019/00150-3.13.2 
Beslut - Motion från (SD) om att utreda behovet av ytterligare 
låsbara grindar i anslutning till kommunens båtbryggor 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 

utreda behovet av ytterligare låsbara grindar i anslutning till kommunens 

båtbryggor föreslagit: 

Att berörd nämnd får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare låsbara 

grindar i anslutning till kommunens båtbryggor. 

Att berörd nämnd får i uppdrag att montera låsbara grindar på samtliga 

lämpliga båtbryggor. 

Att kommunen bekostar inköp och montering av dessa grindar och 

finansierar detta på lämpligt sätt, exempelvis genom kommunstyrelsens 

reserv. 

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019 § 37 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande. 

Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande har inkommit med remissvar.  

Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande har inkommit med i huvudsak 

följande synpunkter. Att det redan är ett pågående arbete för att öka 

säkerheten i fritidsbåthamnarna. Ett stort antal åtgärder är redan genomförda 

och det finns en detaljerad planering för vidare förbättring av 

säkerhetsarbetet. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att ansvarig nämnd har ett aktivt säkerhetsarbete 

som vida överstiger motionärens inlaga.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

45 Dnr KS 2019/00148-4.2.2 
Beslut - Motion från (M) om gemensam handläggning av tillstånd 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Håkan Nilsson (M) har den 7 februari 2019 lagt 

fram en motion med rubriken "Motion angående gemensam handläggning av 

tillstånd" där de föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att Västerås 
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stad utreder möjligheten att förlägga handläggning och beslut avseende 

tillstånd för alkoholservering, tobaksförsäljning och livsmedelshantering till 

samma förvaltning/nämnd samt att befintliga resurser i serveringstillstånds 

verksamhet förs över till aktuell nämnd.  

Motion remitterades till miljö- och konsumentnämnden och individ- och 

familjenämnden som inkommit med yttranden där behovet av ytterligare 

utredning särskilt gällande ändamålsenliga lokaler samt personella och 

ekonomiska resurser lyfts fram.  

Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till beslut: motion bifalls 

med ett uppdrag att göra en fördjupad utredning.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

 

46 Dnr KS 2017/00520-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) angående hemtjänstutförande i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Punkt 1, 2 och 4 avslås. 

2. Punkt 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

Ärendebeskrivning 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2017 inlämnades en 

motion från Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen. 

Där framgår bakgrunden till Västerås valfrihetsmodell; att man haft 

valfrihetsmodell inom hemtjänst sedan 2008 och har tillämpat en dubbel 

valfrihet (kundens val av hemtjänstutförare, samt val av innehåll i tjänsten).  

Enligt motionen pågår en process där valfriheten inom hemtjänsten 

begränsas och försvåras; beslut fattas som försvårar för befintliga 

hemtjänstföretag och begränsar etableringsmöjligheterna för nya 

hemtjänstföretag. Av motionen framgår att företag lämnar hemtjänsten, då 

nya krav ställs, då ett företag måste ha anställd sjuksköterska i det egna 

företaget. Vidare framgår att det inte är möjligt för ett företag, som har få 

hemsjukvårdskunder, att ha egen sjuksköterska anställd. I motionen framförs 

att moderaterna har krävt att hemtjänstföretag i stället ska kunna köpa 

tjänsten av annan utförare och att det funnits företag som velat enbart 

erbjuda hemsjukvård till hemtjänstföretag.  

Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:  

1. Att företag som utför hemtjänst i Västerås enligt Lagen om valfrihet ska 

kunna vara utförare av enbart hemtjänst.  

2. Att företag som utför hemsjukvård i Västerås enligt Lagen om valfrihet 

ska kunna vara utförare av enbart hemsjukvård.  
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3. Att hemtjänstföretag som utför hemtjänst i Västerås enligt Lagen om 

valfrihet inte ska tvingas anställa sjuksköterskor eller annan legitimerad 

personal för att kunna få ett avtal med Västerås stad.  

4. Att hemtjänstföretag som har kunder som behöver hemsjukvård ska kunna 

erbjuda hemsjukvård genom annan utförare.  

Äldrenämnden har yttrat sig kring motionen i juni 2017 och äldrenämnden 

anser att punkt 1 och 2 i motionen går emot nämndens inställning om att 

hemtjänst och hemsjukvård behöver hållas samman av samma leverantör för 

att underlätta det samarbete och teamarbete som anses nödvändigt i 

professionerna samt för att stärka patientsäkerheten. Att företagare sedan 1 

mars 2017 måste erbjuda både hemtjänst och hemsjukvård, är en följd av 

nämndinitiativ och de politiska beslut som fattats med anledning av det. 

Nämndens beslut bygger på att den integration och nära samarbete mellan 

hemtjänst och hemsjukvård inte uppnåddes med separerade uppdrag. 

Utifrån punkt 3 och 4 lyfter nämnden fram följande: Utifrån lagstiftarens 

avsikt och nämndens intentioner om en god kvalitativ vård- och omsorg, har 

tolkningens gjorts att verksamhetsansvarig för hälso- och sjukvården ska 

vara legitimerad med kompetens inom hälso- och sjukvård. Legitimerad 

personal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser för de enskilda, kan antingen 

vara anställd i företaget eller hyras in.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Punkt 1, 2 och 4 avslås. 

2. Punkt 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

 

47 Dnr KS 2018/02638-2.7.3 
Beslut - Motion från (SD) om utveckling av kameraövervakning i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

utveckling av kameraövervakning i Västerås föreslagit: 

Att berörd nämnd får i uppdrag att genomföra en utvecklingsutredning av 

kameraövervakning som koncept, med fokus på att identifiera ytterliga 

platser där kameraövervakning bedöms öka tryggheten 

Att berörd nämnd ges i uppdrag att upprätta kameraövervakning i lämplig 

omfattning enligt utredningens eventuella identifierade områden 

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019 § 42 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 

kamerabevakning som enskild åtgärd på allmän plats som trygghetsskapande 

åtgärd saknar evidens.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

 

48 Dnr KS 2019/01593-8.5.3 
Interpellation från (KD) till nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings ordförande om stadsbidrag för 
habiliteringsersättning    

Ärendebeskrivning 

Amanda Agestav (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

5 september 2019 en interpellation om statsbidrag för habiliteringsersättning 

ställd till nämnden för personer med funktionsnedsättnings ordförande 

Magnus Johansson (S). 

 

49 Dnr KS 2019/01659-3.6.2 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om att 
kostnaderna för Bostad AB Mimers kontorsbygge skenat    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 5 september 2019 en interpellation om att kostnaderna för Bostads AB 

Mimers kontorsbygge skenat ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S). 

 

50 Dnr KS 2019/01655-2.4.11 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om det 
stora antalet utköpta medarbetare inom Västerås stad    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 

september 2019 en interpellation om det stora antalet utköpta medarbetare 

inom Västerås stad ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S). 
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51 Dnr KS 2019/01677-10.4.3 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande om att 
ojämlikheterna ökar i Västerås    

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

5 september 2019 en interpellation om att ojämlikheterna ökar i Västerås 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S). 

 

52 Dnr KS 2019/01928-6.0.5 
Interpellation från (SD) till förskolenämndens ordförande om 
barnverksamhet med koppling till terrorism och extremism    

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

oktober 2019 en interpellation om barnverksamhet med koppling till 

terrorism och extremism ställd till förskolenämndens ordförande Vicki Skure 

Eriksson (C). 

 

53 Dnr KS 2019/01898-3.12.5 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om höjd 
parkeringsnorm    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 3 oktober 2019 en interpellation om höjd parkeringsnorm ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S). 

 

54 Dnr KS 2019/01788-2.5.8 
Interpellation från (M) till kulturnämndens ordförande om 
kommunalt stöd till extremister    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 7 november 2019 en interpellation om kommunalt stöd till extremister 

ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (S). 

 

55 Dnr KS 2019/02137-1.3.2 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande med 
anledning av att kommunstyrelsen inte utfört av 
kommunfullmäktige beordrat uppdrag    

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

november 2019 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
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Anders Teljebäck (S) med rubriken Interpellation med anledning av att 

kommunstyrelsen inte utfört av kommunfullmäktige beordrat uppdrag. 
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56 Dnr KS 2019/02132-7.4.1 
Interpellation från (V) till fastighetsnämndens ordförande om att 
Kristiansborgsbadets framtid ska avgöras av de folkvalda    

Ärendebeskrivning 

Olle Kvarnryd (V) och Anna Maria Romlid (V) anmälde vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2019 en interpellation 

ställd till fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg (L) med rubriken 

Kristiansborgsbadets framtid ska avgöras av de folkvalda. 

 

57 Dnr KS 2019/02154-3.1.2 
Interpellation från (M) till Byggnadsnämndens ordförande om 
planerna för kvarteret Kristiansborgsbadet 1    

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 7 november 2019 en interpellation ställd till byggnadsnämndens 

ordförande Monica Stolpe Nordin (C) med rubriken När öppnar 

Kristiansborgsbadet? 

 

58 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


