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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 2020/01119-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Thomas 
Klingberg (M) 

Förslag till beslut: 

Magnus Cronberg (M) väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde den 3 september 2020 

Thomas Klingberg (M) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

för mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

4 Dnr KS 2020/01070-1.1.1 
Val av ny ersättare i Mälarhamnar AB efter Mats Åhgren (M) 

Förslag till beslut: 

Gunnar Bygdén (M) väljs till ny ersättare i styrelsen för Mälarhamnar AB till 

och med den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde den 3 september 2020 

Mats Åhgren (M) som valts till ersättare i styrelsen för Mälarhamnar AB för 

mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

5 Dnr KS 2020/00391-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter 
Gustav Rattfeldt (M) 

Förslag till beslut: 

Cassandra Lundgren (M) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde den 3 september 2020 

Gustav Rattfeldt (M) som har valts till ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning för mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

6 Dnr KS 2020/01356-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Michael Wikström (M)  

Förslag till beslut: 

1. Michael Wikström (M) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden 

för personer med funktionsnedsättning.  

2. Axel Ström (M) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Michael Wikström (M) som har valts till ersättare i nämnden för personer 

med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2020/01311-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Johan Erikols (M) 

Förslag till beslut: 

1. Johan Erikols (M) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden.  

2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Johan Erikols (M) som har valts till ersättare i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

8 Dnr KS 2020/01373-1.1.1 
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Erik Degerstedt (M) 

Förslag till beslut: 

1. Erik Degerstedt (M) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden.  

2. Aki Nicolaides (M) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  
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Ärendebeskrivning 

Erik Degerstedt (M) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 

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

därför ske. 

 

9 Dnr KS 2020/01323-1.1.1 
Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Susanne 
Aspling Björkstén (S) 

Förslag till beslut: 

1.  Susanne Aspling Björkstén (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

överförmyndarnämnden. 

2. Therese Ankréus (S) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Susanne Aspling Björkstén (S) som har valts till ersättare i 

överförmyndarnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

10 Dnr KS 2020/01286- 
Val av ny ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Ahmed Benatallah (S) 

Förslag till beslut: 

1.  Ahmed Benatallah (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill 

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Ahmed Benatallah (S) som har valts till ersättare i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

11 Dnr KS 2020/01384-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Tanja Karppinen 
(S) 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Karppinen (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

grundskolenämnden.  
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2. XX väljs till ny ledamot i grundskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val.  

Ärendebeskrivning 

Tanja Karppinen (S) som har valts till ersättare i grundskolenämnden för 

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

därför ske.  

 

12 Dnr KS 2020/01374-1.1.1 
Val av ny ordförande i Mälarhamnar AB efter Alexandra Olsson 
(S) 

Förslag till beslut: 

1. Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 

styrelsen för Mälarhamnar AB.  

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny ordförande i styrelsen för Mälarhamnar AB 

till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Alexandra Olsson (S) som har valts till ordförande i Mälarhamnar AB för 

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

därför ske.  

 

13 Dnr KS 1810730- 
Entledigande av Thomas Karlsson (S) som ersättare i 
Mälarhamnar AB 

Förslag till beslut: 

Thomas Karlsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i styrelsen för 

Mälarhamnar AB.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S) som har valts till ersättare i Mälarhamnar AB för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

14 Dnr KS 1810731- 
Entledigande av Mats Eriksson (C) som ledamot i Mälarhamnar 
AB 

Förslag till beslut: 

Mats Eriksson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Mälarhamnar AB.  
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Ärendebeskrivning 

Mats Eriksson (C) som har valts till ledamot i Mälarhamnar AB för 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

15 Dnr KS 2020/01376-1.1.1 
Val av ny ersättare i Mälarhamnar AB efter Thomas Karlsson (S) 

Förslag till beslut: 

Mats Eriksson (C) väljs till ny ersättare i styrelsen för Mälarhamnar AB till 

och med den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S) som har valts till ersättare i Mälarhamnar AB för 

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

därför ske.  

 

16 Dnr KS 2020/01375-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarhamnar AB efter Mats Eriksson (C) 

Förslag till beslut: 

Thomas Karlsson (S) väljs till ny ledamot i styrelsen för Mälarhamnar AB 

till och med den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Mats Eriksson (C) som har valts till ledamot i Mälarhamnar AB för 

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

därför ske. 

 

17 Dnr KS 2020/01399-1.1.1 
Val av ny ordförande i Nya Västerås Flygplats AB efter Lars 
Kallsäby (C) 

Förslag till beslut: 

1. Lars Kallsäby (C) entledigas från uppdraget som ordförande i styrelsen för 

Västerås Flygplats AB.  

2. Jonas Cronert (S) väljs till ny ordförande i styrelsen för Västerås Flygplats 

AB till och med den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) som valts till ordförande i styrelsen för Västerås Flygplats 

AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske.  
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18 Dnr KS 2020/01385-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås Flygplats AB efter Lars Kallsäby (C) 

Förslag till beslut: 

1. Lars Kallsäby (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Västerås Flygplats AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i styrelsen för Västerås Flygplats AB till och med 

den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) som valts till ledamot i styrelsen för Västerås Flygplats 

AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske.  

 

19 Dnr KS 2020/01395-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarenergi AB efter Magnus Ekblad (C) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Ekblad (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Mälarenergi AB.  

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny ledamot i styrelsen för Mälarenergi AB till 

och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Ekblad (C) som valts till ledamot i Mälarenergi AB för 

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

därför ske.  

 

20 Dnr KS 2020/01386-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB efter Magnus 
Ekblad (C) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Ekblad (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Mälarenergi  Vattenkraft AB.  

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny ledamot i styrelsen för Mälarenergi 

Vattenkraft AB till och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Ekblad (C) som valts till ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB för 

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

därför ske.  
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21 Dnr KS 2020/01393-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarenergi Försäljning AB efter Magnus 
Ekblad (C) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Ekblad (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Mälarenergi  Försäljning AB.  

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny ledamot i styrelsen för Mälarenergi 

Försäljning AB till och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Ekblad (C) som valts till ledamot i Mälarenergi Försäljning AB för 

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

därför ske.  

 

22 Dnr KS 2020/01387-1.1.1 
Val av ny ledamot i Fibra AB efter Magnus Ekblad (C) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Ekblad (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Fibra AB.  

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny ledamot i styrelsen för Fibra AB till och 

med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Ekblad (C) som valts till ledamot i Fibra AB för mandatperioden 

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

 

23 Dnr KS 2020/01394-1.1.1 
Val av ny ledamot i Samkom AB efter Magnus Ekblad (C) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Ekblad (C) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Samkom AB.  

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny ledamot i styrelsen för Samkom AB till och 

med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Ekblad (C) som valts till ledamot i Samkom AB för mandatperioden 

2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  
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24 Dnr KS 2020/01144-1.1.1 
Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Nan von Rummelhoff 
(SD) 

Förslag till beslut: 

Kirsten Lysgaard (SD) väljs till ny ersättare i kulturnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde den 3 september 2020 

Nan von Rummelhof (SD) som valts till ersättare i kulturnämnden för 

mandatperioden 2018-2022. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

25 Dnr KS 2020/01118-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Olle Kvarnryd (V) 

Förslag till beslut: 

Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter 

Olle Kvarnryd (V) har inkommit. Ny ledamot är Shiar Mala Said (V) och ny 

ersättare efter Shiar Mala Said (V)är Marie Wiberg (V). 

 

26 Dnr KS 2020/00689-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 mars 2020 

Förslag till beslut: 

Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med 

mars 2020 anmäls och läggs till handlingarna.          

Ärendebeskrivning 

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

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

tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 

kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 

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

Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 17 juni nämnden för 

funktionsnedsattas och äldrenämndens rapporter för kvartal januari till och 

med mars 2020. Individ- och familjenämnden hade vid sammanställningen 

av ärendet inte inkommit med sin rapport för perioden eftersom man har 

anpassat sin rapportering till Inspektionen för vård och omsorgs nya 

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

januari till och med mars 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.        

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med 

mars 2020 anmäls och läggs till handlingarna.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med 

mars 2020 anmäls och läggs till handlingarna.          

 

27 Dnr KS 2020/01120-2.5.5 
Beslut - Aktieägartillskott till Strömkällan 1 AB  

Förslag till beslut: 

1. Aktieägartillskott till Strömkällan 1 AB på motsvarande 1 mnkr godkänns.  

2. Aktieägartillskottet om 1 mnkr kronor finansieras inom ramen för stadens 

nettotillgång.           

Ärendebeskrivning 

I samband med Northvolts etablering i Västerås köptes fastigheter 

paketerade i två bolag av ABB. Det ena bolaget såldes vidare till Northvolt 

och den andra fastigheten ligger idag i bolaget Strömkällan 1 AB som ägs 

direkt av Västerås stad. 

För att få en inblick i affärerna som då beslutas hänvisas till KS 2018/00315- 

1.5.2.  

Köpeskillingen för Strömkällan 1 AB uppgick till 41 974 599 kr och 

beräknats enligt följande. Utifrån en oberoende värdering var markpriset 260 

kr/m2 och ytan för aktuell del är ca 172 750 m2. Vilket gav ett pris på 44 

915 000 kronor. Från beloppet är 2 442 966 kronor avdraget såsom 

kompensation för latent skatt, samt 497 435 kronor beaktat för återbetalning 

av koncernintern skuld. 

Bolaget Strömkällan 1 AB har haft intäkter från två arrendeavtal båda med 

NCC på motsvarande 275 tkr under 2019. Kostnaderna för bolaget uppgick 

till cirka 130 tkr således ett resultat efter finans på 145 tkr.  

Bolaget har under 2020 fått minskade intäkter med cirka 125 tkr, då ett av 

arrendeavtalet avslutats, vilket medför att bolaget resultat beräknas minskat 

till cirka 20 tkr.  
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Bolaget har under året fått ett nytt taxeringsvärde på motsvarande 27 044 tkr 

vilket innebär att årlig fastighetsskatt är 135 220 kr (0,5% skattesats). 

Eftersom beslutet gäller retroaktivt avser det även 2019, totalt ska bolaget 

erläggas 270 440 kr i fastighetskatt under 2020.  

Den förväntade förluster för 2020 beräknas till närmare 250 tkr för 

Strömkällan 1 AB. 

Bolaget egna kapital uppgår per 2019-12-31 till 288 tkr varav 50 tkr är 

aktiekapital. Bolaget ligger med andra ord i riskzon för att behöva upprätta 

en kontrollbalans vid bokslutet.  

Bolaget beräknas efter 2020 göra en förlust på cirka 100 tkr per år om 

kvarvarande arrendeavtalet med NCC behålls.  

Stadsledningskontoret föreslår att Västerås stad tillskjuter motsvarande 1 

mnkr i aktieägartillskott tills bolaget avyttras. Med 1 mnkr i aktieägartillskott 

beräknas bolaget klara de förväntade förlusterna 8 - 10 årsperiod framåt. Vid 

en eventuellt framtida försäljning tas hänsyn till bolaget egna kapital vilket 

betyder att kapitalet inte förloras om en försäljning sker de närmaste åren. 

Samtidigt undviks att bolaget återkommer varje år med nya behov av 

ägartillskott.  

Stadsledningskontoret ser heller inga alternativt med att föra över fastigheten 

från bolaget till staden då bolaget innehåller en latentskatt på drygt 9 mnkr.  

Stadsledningskontoret anser vidare att när affärer genomförs bör en bättre 

analys genomföras i beslutsunderlag för att påvisa konsekvenser, risker och 

effekter av affären redan vid affärs tillfället. 

Mot den bakgrunden föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen 

beslutar att godkänna ett aktieägartillskott på motsvarande 1 mnkr till 

Strömkällan 1 AB. I det ligger också att finansieringen av aktieägartillskottet 

sker inom ramen för stadens nettotillgång, det vill säga stadens egen kassa.         

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Aktieägartillskott till Strömkällan 1 AB på motsvarande 1 mnkr godkänns.  

2. Aktieägartillskottet om 1 mnkr kronor finansieras inom ramen för stadens 

nettotillgång. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Aktieägartillskott till Strömkällan 1 AB på motsvarande 1 mnkr godkänns.  

2. Aktieägartillskottet om 1 mnkr kronor finansieras inom ramen för stadens 

nettotillgång.   
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28 Dnr KS 2020/00952-3.3.2 
Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Bjurhovda 8 

Förslag till beslut: 

Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 8 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Bjurhovda 8, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till 

bostadsrättsföreningen Kulten. Brf Kulten önskar friköpa tomträtten.  

Fastighetsnämnden beslutade 2020-06-09 att " föreslå kommunfullmäktige 

att köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 8 godkänns 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 8 godkänns. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 8 godkänns. 

 

29 Dnr KS 2020/01098-1.2.1 
Beslut - Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2021: 

4 februari, klockan 16.00 

11 mars, klockan 16.00 

15 april, klockan 16.00 

6 maj, klockan 16.00 

17 juni, klockan 16.00 

2 september, klockan 16.00 

7 oktober, klockan 16.00 

11 november, klockan 16.00 

2 december, klockan 16.00 

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2021. Förslaget har tagits 

fram utifrån de förutsättningar som anges i kommunallagen och 

kommunfullmäktiges arbetsordning. Flera faktorer påverkar valet av 

sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav på när 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen måste behandla vissa ärenden 

och när kallelsen med handlingar till kommunfullmäktige senast ska ha nått 
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alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också hänsyn tagits till helgdagar 

och skollov. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges ordinarie sammanträden 

som huvudregel hållas på första helgfria torsdagen i varje månad, utom juli 

och augusti. Förslaget till sammanträdesplanering för 2021 har särskilt 

anpassats till det ekonomiska årshjulet med månadsrapporter, delårsrapporter 

etc. Eftersom både delårsrapporten per den sista april och delårsrapporten 

per den sista augusti ska behandlas av kommunfullmäktige föreslår 

stadsledningskontoret att ett undantag görs från huvudregeln i fullmäktiges 

arbetsordning och att fullmäktiges sammanträde i juni 2021 hålls den 17 

juni. 

För att undvika att sammanträden infaller under skolloven föreslås även att 

avsteg görs från huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning för fullmäktiges 

sammanträden i mars, april och november. Det innebär att dessa 

sammanträden inte infaller på första torsdagen i månaden.  

Det pågår en översyn av stadens budgetprocess som ska föreslå när 

fullmäktige ska besluta om nästkommande års budget. Med anledning av 

detta har tre tillfällen för när fullmäktige ska behandla budget lagts in i 

planeringen: ett i juni, ett i oktober och ett i november. Men bara ett av dessa 

datum kommer att gälla. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Kommunstyrelsen för egen del: 

1. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar och tider 2021: 

20 januari, klockan 13.30 

3 februari, klockan 13.30 

24 februari, klockan 13.30 

17 mars, klockan 13.30 

31 mars, klockan 13.30 

14 april, klockan 13.30 

28 april, klockan 13.30 

12 maj, klockan 13.30 

26 maj, klockan 13.30 

9 juni, klockan 13.30 

18 augusti, klockan 13.30 

8 september, klockan 13.30 

22 september, klockan 13.30 

6 oktober, klockan 13.30 

20 oktober, klockan 13.30 

10 november, klockan 13.30 

24 november, klockan 13.30 
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8 december, klockan 13.30 

2. Kommunstyrelsen överlägger följande dagar 2021: 

24 februari 

17 mars 

14 april 

26 maj 

8 september 

6 oktober 

10 november 

8 december 

Förslag till kommunfullmäktige: 

3. Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2021: 

4 februari, klockan 16.00 

10 mars, klockan 16.00 

15 april, klockan 16.00 

6 maj, klockan 16.00 

17 juni, klockan 16.00 

23 juni, klockan 8.30 (budgetfullmäktige) 

24 juni (reservdag budgetfullmäktige) 

2 september, klockan 16.00 

7 oktober, klockan 16.00 

28 oktober, klockan 8.30 (budgetfullmäktige) 

29 oktober (reservdag budgetfullmäktige) 

11 november, klockan 16.00 

18 november, klockan 8.30 (budgetfullmäktige 

19 november (reservdag budgetfullmäktige) 

2 december, klockan 16.00 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2021: 

4 februari, klockan 16.00 

11 mars, klockan 16.00 

15 april, klockan 16.00 

6 maj, klockan 16.00 

17 juni, klockan 16.00 

2 september, klockan 16.00 
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7 oktober, klockan 16.00 

11 november, klockan 16.00 

2 december, klockan 16.00 

 

30 Dnr KS 2020/01087-1.3.2 
Beslut - Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut: 

Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns.         

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås 

har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd. Region 

Västmanland är värdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region 

Västmanlands organisation. 

Utifrån de förändrade mötesvillkor som råder efter Coronapandemins utbrott 

så har ett förslag till reviderat reglemente för Hjälpmedelsnämnden arbetats 

fram. Revideringen består av ett tillägg som möjliggör för nämnden att 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  

Tillägget är utformat i enlighet med kommunallagen 6 kap. 24 § och 5 kap. 

16 §. Det innebär att ett sammanträde på distans endast får äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska också vara utformad så 

att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Regionfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att godkänna reviderat 

reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, under förutsättning 

att motsvarande beslut även fattas hos respektive huvudman. Förslaget ska 

därför godkännas av varje medlemskommuns respektive fullmäktige.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns.         

 

31 Dnr KS 2019/00365-1.5.2 
Beslut - Revidering av samverkansavtal för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut: 

Reviderat samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

godkänns.        



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-09-24 
 

 
 

16 (31) 

 

 

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås 

har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd. Region 

Västmanland är värdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region 

Västmanlands organisation. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 6 februari 2020 att 

godkänna reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

Orsaken till revideringen var att förvaltningen Hjälpmedelscentrum upp 

hörde vid årsskiftet 2019-2020. Förändringarna som gjordes i reglementet 

var i huvudsak redaktionella.  

Som en konsekvens av ändringarna i reglementet måste även 

samverkansavtalet för hjälpmedelsnämnden uppdateras och utifrån detta har 

ett förslag till reviderat avtal utarbetats. Förslaget ska fastställs av respektive 

huvudmans fullmäktige.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Reviderat samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

godkänns.           

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Reviderat samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

godkänns.  

 

32 Dnr KS 2018/00737-1.6.1 
Beslut - Svar på revisionsrapport 2018:3 - Granskning av 
krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna    

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har det genomförts en 

granskning av kommunens och de kommunala bolagens kris- och 

katastrofberedskap. Syftet med granskningen var att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap för 

den kommunala verksamheten och bolagskoncernen. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna    

 

33 Dnr KS 2019/00718-1.3.2 
Beslut - Policy för personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 

1. Policy för personer med funktionsnedsättning i Västerås stad 2020-2025 

antas.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03 att Program för personer med 

funktionsnedsättning inte längre skulle gälla, utan istället att ge 

Stadsledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till Policy för 

personer med funktionsnedsättning utifrån Program för social hållbarhet som 

politiskt styrdokument. 

Arbetet med att ta fram ett förslag till policy har beretts i 

Processutvecklingsgruppen (Funkteamet) och ett förslag till policy har 

skickats på remiss till stadens nämnder och till Funktionsrätt Västerås 

("paraplyorganisation" för föreningar för personer med 

funktionsnedsättning). Ett antal av synpunkterna från remissinstanserna har 

inarbetats i ett nytt förslag som presenteras här. 

Inledningsvis redogörs för kopplingen mellan policyn och Program för social 

hållbarhet. Dessutom återfinns en definition av 

Funktionsnedsättning/Funktionshinder som ett flertal remissinstanser 

efterfrågade. 

Det betonas att alla nämnder har ett ansvar för frågor som rör 

funktionsnedsättning, men också vikten av samverkan med andra 

organisationer och civilsamhället. 

Under rubriken GODA LIVSVILLKOR återfinns ett antal områden - hälsa, 

fysisk miljö/tillgänglighet, bostad, utbildning och arbete, kultur och fritid 

samt stöd, service och tjänster. 

Under rubriken DEMOKRATI återfinns områdena attityder och bemötande 

samt information och kommunikation.  

Till policyn hör följande bilagor: 

Bilaga 1: Sammanfattning av remissinstansernas synpunkter.      

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Policy för personer med funktionsnedsättning i Västerås stad 2020-2025 

antas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Policy för personer med funktionsnedsättning i Västerås stad 2020-2025 

antas.  

 

34 Dnr KS 2020/00246-1.3.2 
Beslut - Program för skydd och beredskap 

Förslag till beslut: 

1. Program för skydd och beredskap antas. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad ska i enlighet med två överenskommelser mellan Sveriges 

kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, beskriva grunden för vilken inriktning som Västerås stad 

ska ha inom respektive område. Enligt denna överenskommelse om 

krisberedskap 2019-2022 ska kommunen fastställa ett styrdokument för kris-

beredskapen för att tydliggöra vilken del i organisation som har ansvar i 

olika frågor. Program för skydd och beredskap avser att motsvara Västerås 

stads styrdokument enligt överenskommelsen. Programmet ska ses som ett 

uppslagsverk kring ansvar och roller.  

Program för skydd och beredskap behandlades av kommunstyrelsen den 10 

juni 2020 § 270. Vid ärendets beredning beslutade kommunstyrelsen att 

återremittera ärendet. Stadsledningskontoret har sedan sett över programmet 

utifrån återremissens motivering.   

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Program för skydd och beredskap antas. 

Kommunstyrelsen för egen del: 

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar program för skydd och 

beredskap upphör riktlinjen för trygghet och säkerhet (2014/205-KS-003) att 

gälla.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Program för skydd och beredskap antas. 

 

35 Dnr KS 2019/01502-1.4.1 
Beslut - Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete i Västerås 

Förslag till beslut: 

Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 

2020-2025 antas.  
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska vara organiserat. Som 

en del i detta, och med utgångspunkt från program för social hållbarhet har 

förslag på policy för stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbete tagits fram. Kopplat till uppdraget har kommunen även tecknat en 

samverkansöverenskommelse med polismyndigheten. Inom ramen för denna 

har arbetet med att ta fram s k Medborgarlöften påbörjats, vilka ska följas 

upp i samband med återrapportering av policyn. Framtagandet av relevanta 

indikatorer för att få till en bra återrapportering, uppföljning och analys av 

det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är under utveckling.  

I enlighet med tidigare beslut ska det operativa trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet främst samordnas av nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande och arbetet ska bedrivas tillsammans i samverkan med 

övriga berörda nämnder, civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. 

Utgångspunkten i detta arbete ska vara föreliggande policy. 

Syftet med Västerås stads policy för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete är att klargöra mål och ansvarsförhållanden och 

på så sätt skapa en trygg och hållbar stad. Policyn föreslås gälla under 

perioden 2020-2025. Policyn ska bidra till att förebygga brott genom att i 

positiv riktning påverka de skydds- och riskfaktorer som Västerås stad har 

rådighet över. Kommunens insatser ska bedrivas långsiktigt och strukturerat 

utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt, men det ska även finnas en flexibilitet 

för att satsa där behov uppstår.   

Följande mål föreslås i policyn:  

Invånare i Västerås känner tillit till människor och samhälle 

Mötesplatser och utemiljöer i Västerås är trygga, säkra och tillgängliga 

Motverka förekomsten av narkotika och langning i Västerås 

Barn och unga är trygga i skolan  

Motverka alla former av brottsligt våld i Västerås 

Västerås stad har ett bra samarbete med myndigheter inom rättsväsendet, 

näringsliv och civilsamhälle 

Till policyn hör följande bilagor: 

Bilaga 1: Nuläge - Indikatorer brottsförebyggande 

Bilaga 2: Nuläges- och behovskartläggning av brottsförebyggande arbete i 

Västerås 2019 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 

2020-2025 antas.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 
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Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 

2020-2025 antas.  

 

36 Dnr KS 2020/01007-1.3.2 
Beslut - Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB 

Förslag till beslut: 

Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB (org.nr: 559052-3527), 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Frågan om avveckling av bl.a. flygplatsverksamhet i Nya Västerås Flygplats 

AB är föremål för beredning i ärende med diarienummer KS 2020/00690. I 

detta ärende föreslog kommunstyrelsen den 13 maj 2020 genom beslut, att 

kommunfullmäktige ska fatta ett antal beslut i syfte att avveckla flygplats-

verksamhet som bedrivs i av staden ägda aktiebolag. Ärendet behandlades av 

kommunfullmäktige den 17 juni 2020. Kommunfullmäktige beslutade då att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt utredning.  

För det fall kommunfullmäktige kommer att besluta om avveckling av flyg-

platsverksamhet i Nya Västerås Flygplats AB föreslå stadsledningskontoret 

att bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB revideras på så sätt att 

styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter istället för det som 

gäller idag, av lägst fem och högst nio ledamöter. Genom ett utökat spann av 

antalet styrelseledamöter kan kommunfullmäktige tillse den storlek på 

styrelse som bedöms vara bäst vid de olika skeendena av en 

verksamhetsavveckling.   

I samband med denna förändring i sak av bolagsordningen har några få 

språkliga justeringar gjorts för att modernisera bolagsordningens lydelse. 

Någon annan innehållsmässig förändring annat än antalet ledamöter har dock 

inte skett.      

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB (org.nr: 559052-3527), 

godkänns. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB (org.nr: 559052-3527), 

godkänns. 
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37 Dnr KS 2019/01067-1.3.2 
Beslut - Revidering av Västerås stads handlingsplan för 
kemikalier 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen 

av Västerås stads handlingsplan för kemikalier 2020-2025.  

Ärendebeskrivning 

Nu gällande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2014 

och omfattade perioden 2015-2020. Under perioden har åtgärder genomförts 

systematiskt och en revidering genomfördes enligt plan. Bland annat har 

samtliga klassificerade kemikalier som används i stadens egna verksamheter 

inventerats och dokumenterats inom hela koncernen. Det pågår nu en 

utfasning av produkter som innehåller särskilt skadliga ämnen. Ett stort 

arbete har också utförts för att förbättra förskolemiljön för barn, som är en 

prioriterad målgrupp i handlingsplanen.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen 

av Västerås stads handlingsplan för kemikalier 2020-2025. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 juni 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen 

av Västerås stads handlingsplan för kemikalier 2020-2025.  

 

38 Dnr KS 2019/00999-1.2.1 
Beslut - Uppdrag, införa en e-tjänst med information om 
kommunala tillstånd för nyföretagare 

Förslag till beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) - 

Förenkla för nyföretagare i Västerås föreslagit  

att införa en e-tjänst för att underlätta för företagare att se vilka tillstånd som 

kan vara aktuella för att kunna ansökan om de kommunala tillstånd som 

behövs för ett nytt företag 

att e-tjänsten ger information/länk om även andra tänkbara tillstånd som kan 

behövas 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2019 att bifalla motionen.  

I Västerås stads Näringslivsprogram anges ett mål att staden ska utveckla 

digitala tjänster för att på sikt uppnå en 24-timmars myndighet och de 

aktiviteter som enligt Näringslivsprogrammets handlingsplan ska 

genom¬föras under 2019-2020 i samverkan med IT avdelningen för att nå 

detta mål är att: göra en bedömning av vilka nya digitala tjänster som bör 
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utvecklas, implementera digitala tjänsten Serverat samt att koppla Västerås 

stads digitala tjänster till verksamt.se.  

Detta arbete fortskrider enligt plan och påbörjades med fokus på restaurang-

branschen. Västerås stad bedriver sedan 2017 ett utvecklingsarbete i sam-

arbete med Västerås Marknad och Näringsliv AB och i första hand Miljö- 

och hälsoskyddsförvaltningen för att utveckla digitala tjänster kopplade till 

tillstånd av olika slag genom serverat.se. Där kan man som företagare få 

hjälp digitalt i alla steg när man vill starta restaurang. 

Verksamt.se drivs gemensamt av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket 

och Arbetsförmedlingen som Västerås stad arbetar med. Där finns 

information och e-tjänster för den som driver, ska starta eller utveckla ett 

företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 

myndigheter och webbplatsen har över 3 miljoner besökare och 2 miljoner 

inloggningar per år. 

Där finns också regionala sidor med direkt information som är anpassade 

efter vilka aktörer och kommuner som finns i respektive län och finns 

presenterade för att underlätta för företagen och korta kommunikations-

vägarna. Västerås ingår i en arbetsgrupp som Region Västmanland håller 

ihop där vi utvecklar den regionala sidan tillsammans med övriga kommuner 

i länet. 

Verksamt.se är den plattform som både banker, Nyföretagarcentrum och 

övriga aktörer i vårt företagsfrämjande system hänvisar till när personer vill 

starta egen verksamhet. På verksamt.se kan man starta bolag direkt på 

plattformen och där finns också checklistor där företagen får svara på ett 

antal frågor om sitt företagande som landar ner i en lista på vilka tillstånd 

som behövs. För Västerås stads räkning innebär detta att vi inte startar en 

egen tjänst/sammanställning, utan synkar våra e-tjänster ännu tydligare mot 

verksamt.se. Detta sker dels ihop med IT avdelningen, Västerås marknad och 

näringsliv samt kommunikationsavdelningen dels alla de olika förvaltningar-

na arbetar alla med att fortsätta utveckla tjänster mot plattformen.  

På verksamt.se finns också en aktivitetskalender där innovations- och 

företags¬främjande aktörer lägger upp intressant events och utbildningar för 

företag. 

En stor fördel i att ha samma digitala plattform är när det kommer till företag 

som har verksamhet på flera orter så kan de enkelt hitta information på ett 

och samma ställe och på verksamt.se synkas även tillstånd som utfärdas av 

andra myndigheter.  

En ytterligare service för företagare i Västerås är Företagslotsen, där före-

tagare och blivande företagare får hjälp med samordning av olika myndig-

hetskontakter för att få klarhet i ärenden under ett och samma möte. 

Inrättande av Företagslotsen var också ett mål i Västerås stads näringslivs-

program. Företagslotsen hjälper företagare som har frågor till flera förvalt-

ningar gällande tillstånd som bygglov, serveringstillstånd, livsmedels¬tillsyn 

med mera. Företagslotsen ser till att rätt personer finns på plats för att svara 

på företagarens funderingar. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

39 Dnr KS 2020/00679-1.2.1 
Beslut - Avfallsplan 2020- 2030 för Västerås som medlem i 
VafabMiljö Kommunalförbund 
 

Förslag till beslut delges vid sammanträdet 

Ärendebeskrivning 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. 

VafabMiljö Kommunalförbund, nedan kallat VafabMiljö, har tagit över det 

kommunala renhållningsansvaret från Västerås stad och det är numera 

VafabMiljö som ansvarar för att ta fram avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter.  

VafabMiljös direktion fattade den 29 november 2018 beslut om att skicka 

förslag om ny renhållningsordning till medlemskommunerna på remiss, samt 

för beslut om utställning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019 

att ställa ut VafabMiljös förslag till renhållningsordning. Utställningen 

genomfördes under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning. 

Kommunstyrelsen svarade på remissen den 24 april 2019 varefter 

VafabMiljö bearbetade inkomna synpunkter. 

I slutet av oktober 2019 återkom VafabMiljö med renhållningsföreskrifter 

för beslut och en reviderad avfallsplan för en ytterligare granskning. 

Renhållningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 5 december 

2019. Granskningen av den reviderade avfallsplanen behandlades vid 

kommunstyrelsens möte den 19 februari 2020. VafabMiljö har därefter 

bearbetat de inkomna synpunkterna och återkommer nu med Avfallsplan 

2020-2030 för antagande.      

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Avfallsplan 2020-2030 för Västerås som medlem i VafabMiljö 

Kommunalförbund antas.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 

september 2020 och beslutet delges vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
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40 Dnr KS 2019/02130-1.4.2 
Beslut - Uppdrag, Individ- och familjenämnden ska ta fram en 
handlingsplan för att uppnå balans mellan verksamhet och 
ekonomi 

Förslag till beslut: 

Handlingsplanen förklaras mottagen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt, efter att ha tagit del av den rapport där revisons- 

och konsultföretaget EY analyserat nämndens verksamhet och ekonomi, 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 tog individ- och 

familjeförvaltningen i november 2019 fram en handlingsplan med 

besparingsåtgärder omfattande åtgärder för 215,3 mnkr för att på ett antal års 

sikt komma i ekonomisk balans. 

Kommunfullmäktige återremitterade handlingsplanen med uppdrag till 

individ- och familjenämnden att återkomma med ytterligare 

besparingsåtgärder på 80 mnkr men att samtidigt skydda de mest utsatta som 

boende på exempelvis Eken och Freja. 

Efter återremissen från kommunfullmäktige justerade individ- och familje-

nämnden handlingsplanen, men uppger att det inte är möjligt att få fram 

åtgärder på ytterligare 80 mnkr att genomföra under 2020.  Ekonomi i balans 

är möjlig att uppnå, men först när de långsiktiga åtgärderna ger effekt.   

Individ- och familjenämnden gav individ- och familjeförvaltningen ett antal 

förtydliganden och uppdrag: 

Återkom med tidsplan för omställning/ - institution - egen boende - personal 

boendestöd (feb)   

Återrapportera hur det går med seniora handläggare (feb)   

Återkom med förslag på framtidens härbärgesplatser/lokaler. kvinnor/män. 

(mars)   

Återkom med ny månadsrapport kopplad till handlingsplanen   

Utred och återkom om hur man kan sänka rekryteringskostnaderna   

Mer information behövs om Trelleborgsmodellen och AI. Hur kan Västerås 

inspireras av de modellerna och vad skulle det kunna ge i besparingar och 

ändrade arbetssätt?   

Boråsmodellen - skulle det gå att genomföra intensivare uppföljning i 

enlighet med modellen för utvald grupp? 

Fördjupad information om förändrat arbetssätt för barn och ungdom  

Husmödrar - vad är möjlig besparing beroende på boende  

Nya uppdrag   

Utifrån regeringens budgetsatsningar kring minskade kostnader för SIS 

placeringar - vad kan det ge i minskad kostnad för Västerås?   
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Härbärget på Oxbacken, vad innebär det för oss som kommun? Har vi dialog 

med dem?  

Upphandling av skyddade boenden (snarast)  

Upphandling av externa öppenvård/mötesplats äldre missbrukare (likt de 

mötesplatser som finns inom ÄN)   

Återrapportera LOV   

Hur många placeringar inom de tre olika nivåerna, går det att förhandla ner 

priser?  

Den justerade handlingsplanen kompletterades med stängning av boendet på 

Södra Allén, vilket gör att åtgärderna nu summerar till 223,3 mnkr. 

Ett led i att få ekonomi i balans är att kunna sänka kostnaden för barn- och 

unga, där Västerås har en hög andel institutionsplacerade. Individ- och 

familjeförvaltningen har därför gjort en fördjupad analys av 

verksamhetsområde barn och ungdom som ska ge underlag till framtida 

inriktning och beslut, med fokus på att sänka vårdkostnader. Rapporten 

bifogas.      

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Kommunstyrelsen för egen del: 

1. Den uppdaterade handlingsplanen överlämnas till kommunfullmäktige. 

Förslag till kommunfullmäktige: 

2. Handlingsplanen förklaras mottagen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Handlingsplanen förklaras mottagen. 

 

41 Dnr KS 2019/01238-3.12.7 
Beslut - Svar på motion från (M) om ökade serveringstider i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M) och Marcus Jacobson 

(M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om ökade serveringstider 

i Västerås föreslagit att 

1. individ och familjenämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för 

möjligheten att ge serveringstillstånd fram till kl. 05.00. 

2. individ och familjenämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för 

möjligheten att ge serveringstillstånd innan kl.11:00 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 §165 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  
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Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden. 

Individ- och familjenämnden har inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande 

synpunkter.  

Nämnden menar att alkohollagen medger att kommunen har möjlighet att 

fatta beslut om 05.00 som senaste serveringstid. Att fatta beslut om en sluttid 

som är 4 timmar senare än alkohollagens föreskrivna normaltid är samtidigt 

ett betydande avsteg från alkohollagens bärande idé som social 

skyddslagstiftning.  

Nämnden menar i sitt yttrande att alkohollagen inte medger en möjlighet för 

kommunen att fatta ett generellt beslut om serveringstid innan 11.00.  

Om kommunen beslutar om serveringstidstid till 05.00 föreslår nämnden att 

beslutet gäller under en prövotid på två år. 

Nämnden har i sin beredning berett Polismyndigheten/lokalpolisområde 

Västerås, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Region Västmanland har 

möjlighet att yttra sig över motionen. Polismyndigheten avråder från ökade 

serveringstider med bl.a. motiveringen att vikten av brottsförebyggande 

åtgärder och åtgärder mot överservering inte nog kan understrykas samt att 

Polismyndigheten också ser annan ofördelaktig samhällspåverkan, såsom 

ökade möjligheter för kriminella element att etablera sig i krogmiljön och ett 

förändrat och i vissa delar svårmött behov av ordningsvakter, polis och 

transportmedel. Svaren på yttrandena i övrigt framgår av individ- och 

familjenämndens remissvar.   

20190408 Dnr: 2019/00345 § 236, inkom ett  Nämndinitiativ till Individ- 

och familjenämnden från Ann-Louise Molin Östling(S), Tobias Revenäs (L), 

Dorothy Bergkvist ( C) och Marie Sundström (MP). Att Ändra 

serveringstiderna i Västeråsserveringstiderna i Västerås. 

Nämndinitiativets yrkande; att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

underlag för bedömning av möjligheten att ett fåtal serveringstillstånd ges 

generösare tider för servering av alkohol. 

Individ och familjenämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram riktlinjer utifrån intentionen att utöka möjligheten att söka 

serveringstillstånd fram till kl. 05.00 respektive före kl.11.00.  

Utifrån det är stadsledningskontorets bedömning att denna motion inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

 

42 Dnr KS 2018/02401-1.5.2 
Beslut - Svar på motion från (KD) om att göra Västerås till en 
försökskommun för kommunal polis 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 
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Ärendebeskrivning 

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

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

från (KD) om att göra Västerås till en försökskommun för kommunal polis 

föreslagit att Västerås ska verka för att en kommunal polis inrättas samt att 

Västerås ansöker om att bli en försökskommun för att anställa kommunal 

polis. Kommunfullmäktige har den 8 november 2018 § 315 remitterat 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden. Individ och 

familjenämnden har avstått att svara.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det 

saknas legala förutsättningar för en kommun att inrätta kommunal polis, 

även på försök. Vid sidan av detta så har Västerås stad ett bra samarbete med 

lokalpolisområdet och det pågår dessutom en utredning, Ett modernare och 

effektivare regelverk för ordningsvakter, som kommer att få en påverkan på 

Polismyndighetens förmåga till lokal närvaro. Ordningsvakternas arbete är 

ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra 

resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära insatser.                 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

43 Dnr KS 2019/00444-3.1.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om planering av skolor i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Motionens andra att-sats avslås.  

Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion gällande planering av skolor i 

Västerås. I motionen framgår bland annat att moderater anser att det 

föreligger brister i den långsiktiga planeringen av skollokaler kopplat till den 

förväntade demografisk utvecklingen av staden. För att åtgärda bristerna 

föreslås i motionen: 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna, 

byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ta fram en plan för hur, baserat på 
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förväntad demografisk utveckling, det långsiktiga behovet av skolor och 

skollokaler i olika delar av Västerås ska tillgodoses. 

2. Att planen ska ha en tidshorisont på 20 år. 

3. Att planen ska uppdateras varje år.     

Motionen har remiterats till Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, 

Grundskolenämnden, Förskolenämnden samt utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Motionens andra att-sats avslås.  

Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 

2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

Motionens andra att-sats avslås.  

Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder. 

 

44 Dnr KS 2019/00702-5.1.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om Västerås som centrum för 
innovationer och företag inom vård och omsorg 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalles.  

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobsson (M) har i en motion med 

rubriken Motion om Västerås som centrum för innovationer och företag 

inom vård och omsorg föreslagit att kommunfullmäktige fattar beslut om: 

att arbetet med Misteln förstärks så att fler nya innovationer testas 

att Västerås stad arbetar för att bli ett nationellt centrum för innovationer och 

företag inom vård och omsorg 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kontakt med olika samarbetspartners 

se till att affärsutveckling sker inom området vård och omsorg 

Kommunfullmäktige har den 4 april 2019 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats vidare till äldrenämnden, individ- och 

familjenämnden och nämnden för personer med funktionshinder. 

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har inkommit med 

remissvar.  
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Nämnden för personer med funktionshinder har inte inkommit med 

remissvar.  

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har båda påpekat att Region 

Västmanland - inom ramen för Affärsplan Västmanland - har en pågående 

satsning som Västerås Science Park samordnar. Satsningens mål är att skapa 

en effektivare vård och omsorg genom att bidra till en ökad tillväxt för 

företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn. Som en del av 

satsningen finns ett innovationsnätverk som ska underlätta arbetet för 

innovatörer och innovationsrådgivare. Båda nämnderna påpekar också att ett 

två-årigt initiativ (Weltech region), som bland annat finansieras av 

Tillväxtverket, påbörjades under år 2019. Detta initiativ syftar till att 

vidareutveckla tidigare framtagna koncept för teknik och innovationer inom 

området välfärd och hälsa. Vård- och omsorgsförvaltningen följer initiativet 

från en styrgruppsroll, och båda remissinstanserna anser att det är viktigt att 

samarbetet fullföljs och fördjupas. Nämnderna menar att initiativet kan leda 

till att fler innovatörer lockas till Västmanland, vilket på sikt kan ställa krav 

på en förstärkning av Mistels verksamhet och resurser.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats inte föranleder 

någon ytterligare åtgärd. Stadsledningskontoret föreslår däremot att 

motionens andra och tredje att-satser bifalles.  

Flera olika aktörer i Västerås (och i Västmanland) genomför satsningar på 

innovation inom vård och omsorg. Genom att koordinera och öka utbytet 

dessa aktörer emellan kan förutsättningar skapas för att Västerås blir ett 

nationellt centrum för innovationer och företagande inom vård och omsorg. 

Robotdalen är av särskild vikt och intresse då det redan är ett utvecklings- 

och kunskapscenter vars förmåga det är viktigt att bygga vidare på och 

förstärka i fortsatt arbete. 

Arbetet med Misteln behöver inte förstärkas med ytterligare resurser i 

nuläget. Däremot är det viktigt att Mistels koppling till andra aktörer och 

satsningar inom området stärks.         

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalles       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

2. Motionens andra och tredje att-sats bifalles.  
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45 Dnr KS 2019/02330-1.3.6 
Beslut - Svar på motion från (SD) om barnets bästa 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås.       

Ärendebeskrivning 

Patric Sjölund (SD) och Janeth Persson (SD) har i en motion med rubriken 

Barnets bästa föreslagit att ge Västerås stad i uppdrag  

Att slumpmässigt gå igenom 50 barnavårdsutredningar det senaste året från 1 

september 2018 - 1 september 2019 för att se vilka samt hur många av de 8 

utredningsmetoderna som finns i respektive utredning som valts ut 

slumpmässigt.  

Att ge Västerås stad i uppdrag att räkna ut i vilken omfattning procentuellt 

Barnets bästa 8 utredningsmetoder inte förekommer baserat på de 

slumpmässigt utvalda 50 barnavårdsutredningarna. 

Att ge Västerås stad i uppdrag att implementera Barnets Bästa 8 

utredningsmetoder i samtliga barnavårdsutredningar i Västerås stad för att 

säkerställa att barnavårdsutredningarna följer barnkonventionen som blir ny 

lag 1 januari 2020.  

Kommunfullmäktige har den 12 december 2019 § 379 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden. 

Individ- och familjenämnden har inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande 

synpunkter: Genomgången av det material som presenteras från föreningen 

Barnets bästa är det svårt att hitta underlag som visar att metoden är vare sig 

baserad på forskning eller standardiserad för utredningar gällande barn och 

unga. Metoden är inte rekommenderad av Socialstyrelsen. 

Individ- och familjeförvaltningen bedömer det olämpligt att använda en 

metod utan stöd av evidens. Den metod som används, Barns behov i centrum 

BBiC, säkerställer att utredningarna innehåller adekvat information samt att 

den uppfyller kraven enligt barnkonventionen. Utifrån ovanstående menar 

förvaltningen att det inte finns skäl att genomlysa 50 utredningar enligt den 

metod som föreslås i motionen, inte heller att implementera densamma. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att den i 

motionen föreslagna metoden inte tydligt är baserad på vetenskap, inte är 

standardiserad och inte rekommenderad av Socialstyrelsen. Därmed finns 

ingen evidens för att metoden förespråkad av föreningen Barnets bästa skulle 

på ett bättre sätt än den beprövade metod som används i Västerås (och alla 

kommuner i Sverige utom en), Barns behov i centrum bottna i 

barnkonventionen och barnrättsperspektivet.                 

Beslutsmotivering    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att den i 

motionen föreslagna metoden inte tydligt är baserad på vetenskap, inte är 

standardiserad och inte rekommenderad av Socialstyrelsen. Därmed finns 

ingen evidens för att metoden förespråkad av föreningen Barnets bästa skulle 
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på ett bättre sätt än den beprövade metod som används i Västerås (och alla 

kommuner i Sverige utom en), Barns behov i centrum bottna i 

barnkonventionen och barnrättsperspektivet.   Ytterligare information om 

detta finns i individ- och familjenämndens remissvar. 

Ett omfattande kompetensutvecklingsarbete har gjorts internt hösten 2019 

och våren 2020 kopplat till barnkonventionen och bedömningar utifrån 

barnets bästa. En utredning av utredningar från 2018 och 2019 skulle inte 

spegla detta arbete och utgör ytterligare skäl för att avslå motionen.    

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:   

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 maj 2020 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.  
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