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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll §§ 348-379, 381-407

S a m ni a n t r ii (I es d a t u m 7 oktober 2021

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 14:00 - 22:55 
Ajoumeringar kl 15:55-16:10, 18:00-18:40,21:10-21:20
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(S), 2:e vice ordförande Marcus Jacobson (M), Carin Lidman (S), Staffan Jansson (S), Ann-Louise 
Molin Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig Nilsson (S), Mikael Sandberg (S), Maria Kesselring (S)
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-407, Army Bustos Teljebäck (S), Shiar Mala Said (V), Lars-Erik Nordin (V), Anna Maria Romlid (V)
§§ 389-407, Hawar Asaiesh (V), Ibrahim Onar (KD), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD), 
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Elisabeth Unell (M), Jörgen Andersson (M), Tomas Salzmann (M) §§ 348-378, Marie Brandstedt (M)
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Jacob Axelson (L), Birgitta Åkerberg (L), Anna Thunell (MP) §§ 351-407, Markus Lindgren (MP) 
Tjänstgörande ersättare Thomas Karlsson (S), Malin Kauranen (S) §§ 348-350, Lena Burström (S) §§ 
348-352, Alexandra Olsson (S) §§ 348-352, 389-407, Jonas Berglind (S) §§ 348-352, Ulf Jansson (C)
§§ 348-379, Gabriella Howlden (V) §§ 389-407, Marie Wiberg (V) §§ 354-388, Harri Åman (V) §§ 
348-388, Irene Hagström (M) §§ 348-378, 389-407, Kristofer Åberg (MP) §§ 348-350, Erik Ödmansson 
(L), Indi Persson (C) §§ 348-352, Tobias Utterstedt (SD), Håkan Ampellindh (M) §§ 379-390, Johan 
Henriksson (M) §§ 392-407, Terese Pransjö (M), Stefan Handing (SD)
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Frånvarande ledamöter
Tony Lundin (S), Vicktoria Bagi (V), Jenny Boström (L), Lars Nord (-), 
Alexander Savander (-), Daniel Sjölund Jonsson (SD), Ann-Christine 
From Utterstedt (SD), Cassandra Lundgren (M)

Närvarande ersättare
Iréne Englund (S), Mikael Lindh (S), Elisabeth Wäneskog (KD), Joakim 
Widell (KD), Henrik Östman (L), Sam Haddad (L), Anna Östholm (L), 
Agneta Luttropp (MP)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§348 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering

Beslut
1. Markus Lindgren (MP) och Samuel Stengård (KD) utses att justera dagens 
protokoll tillsammans med ordföranden.

2. Protokollet justeras tisdagen den 19 oktober klockan 13:00.

Justerandesjsianatj Utdraesbestyrkande
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§349 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende 34 utgår vid 
dagens sammanträde.

8(87)

Justerande&signal Utdrassbestyrkande
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§350 Dnr KS 2021/01128-5.1.1

Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
angående Västerås stads allt sämre näringslivsklimat

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Stefan Lindh (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
juni 2021 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan 
Jansson (S) om Västerås stads allt sämre näringslivsklimat.

Justerandes sienati Utdrassbestvrkande
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§351 Dnr KS 2021/01493-2.6.0

Svar på interpellation från (M) och (KD) till Kommunstyrelsens 
ordförande angående upphandling och leverans av datorer

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september 2021 en interpellation 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) angående 
upphandling och leverans av datorer.

Utdraesbestvrkande
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§352 Dnr KS 2021/01492-3.10.4

Svar på interpellation från (M) och (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande om nya ägardirektiv för Västerås flygplats

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september 2021 en interpellation 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) om nya 
ägardirektiv för Västerås flygplats.

JusterandesLsigj Utdraesbestvrkande
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§353 Dnr KS 2021/01436-4.3.1

Svar på interpellation från (M) till Mälarenergis ordförande 
angående översvämningar

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
september 2021 en interpellation ställd till Mälarenergis ordförande Carin 
Lidman (S) angående översvämningar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§354 Dnr KS 1810722-

Information från kommunrevisorerna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Ulf Nygren (M) från Västerås stads revisorer informerar om aktuella 
granskningar.

Två nya revisorer, Kerstin Ånevall Lind (V) och Kenth Winborg (SD), 
presenterar sig och hälsas välkomna.

Justerandes sicnatuj Utdraasbestvrkande
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§355 Dnr KS 2021/01721-1.1.1

Entledigande av Tony Lundin (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige

Beslut
Tony Lundin (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Tony Lundin (S) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

14 (87)

Utdragsbestyrkande
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§356 Dnr KS 2021/01673-1.1.1

Val av ny ersättare i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Elvira Sitkevica (S)

Beslut
1. Elvira Sitkevica (S) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande.

2. Fredrik Lindholm (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
Elvira Sitkevica (S) som har valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Val av ny ledamot i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Mathias Mardani (S)

Beslut
1. Mathias Mardani (S) entledigas från uppdraget som ledamot i nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande.

2. Elvira Sitkevica (S) väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mathias Mardani (S) som har valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

§357 Dnr KS 2021/01520-1.1.1
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§358 Dnr KS 2021/01717-1.1.1

Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Abdullahi Muddei (S)

Beslut
1. Abdullahi Muddei (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
förskolenämnden.

2. Anton Tysklind (S) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Abdullahi Muddei (S) som har valts till ersättare i förskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes sigi Utdrassbestyrkande
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§359 Dnr KS 2021/01366-1.1.1

Val av ny ledamot i Förskolenämnden efter Julio Maravilla Rivas
(S)

Beslut
1. Abdullahi Muddei (S) väljs till ny ledamot i förskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Julio Maravilla Rivas (S) som har valts till ledamot i förskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige 
entledigade Julio Maravilla Rivas (S) på sammanträdet den 2 september 
2021. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signa} , Utdragsbestvrkande
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§360 Dnr KS 2021/01603-1.1.1

Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Fanny 
Ahlborn (S)

Beslut
1. Fanny Ahlborn (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Skultuna 
kommundelsnämnd.

Är endeb eskrivning
Fanny Ahlborn (S) som har valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Utdragsbestvrkande
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§361 Dnr KS 2021/01665-1.1.1

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Ann-Christine 
Alkazhami (S)

Beslut
1. Ann-Christine Alkazhami (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden.

2. Sheraz Al Hasan (S) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Ann-Christine Alkazhami (S) som har valts till ersättare i tekniska nämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§362 Dnr KS 2021/01723-1.1.1

Val av ny ordförande i kommunalförbundet Vafab Miljö efter 
Tony Lundin (S)

Beslut
1. Tony Lundin (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
kommunalförbundet Vafab Miljö.

2. Staffan Jansson (S) väljs till ny ordförande i kommunalförbundet Vafab 
Miljö intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Tony Lundin (S) som har valts till ordförande i kommunalförbundet Vafab 
Miljö för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 
bör därför ske.

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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§363 Dnr KS 2021/01563-1.1.1

Val av ny ersättare i Grundskolenämnden efter Liselotte 
Andersson (L)

Beslut
1. Liselotte Andersson (L) entledigas från uppdraget som ersättare i 
grundskolenämnden.

2. Donatello Piancazzo (L) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Liselotte Andersson (L) som har valts till ersättare i grundskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatui Utdraesbestyrkande
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§364 Dnr KS 2021/01641-1.1.1

Val av ny ledamot i Grundskolenämnden efter Anders Duvkär (L)

Beslut
1. Anders Duvkär (L) entledigas från uppdraget som ledamot i 
grundskolenämnden.

Ärendebeskrivning
Anders Duvkär (L) som har valts till ledamot i grundskolenämnden for 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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§365 Dnr KS 2021/01413-1.1.1

Val av ny ersättare i Individ- och familjenämnden efter Milena 
Axklo (C)

Beslut
1. Eva Mattsson Sollén (C) väljs till ny ersättare i individ- och 
familjenämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Milena Axklo (C) som har valts till ersättare i individ- och familjenämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Kommunfullmäktige entledigade Milena Axklo (C) på sammanträdet den 2 
september 2021. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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§366 Dnr KS 2021/01288-1.1.1

Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Niclas 
Dimander (M)

Beslut
Ulla Mörclc (M) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och 
med den 31 december 2023.

Ärendebeskrivning
Niclas Dimander (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. 
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.

Justerandes signatur

25 (87)
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§367 Dnr KS 2021/01664-1.1.1

Val av ny ersättare j nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Patrik Kalander (M)

Beslut
1. Patrik Kalander (M) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande.

2. Sanna Strömstedt (M) väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Patrik Kalander (M) som har valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-07

27 (87)

§368 Dnr KS 2021/01637-1.1.1

Val av ny ledamot I Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Håkan Lindberg (M)

Beslut
1. Håkan Lindberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande.

2. Patrik Kalander (M) väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Håkan Lindberg (M) som har valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justeranc’ Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-10-07

§369 Dnr KS 2021/01601-1.1.1

Val av ny ledamot i grundskolenämnden efter Erica Fritz 
Trangärd (M)

Beslut
1. Erica Fritz Trangärd (M) entledigas från uppdraget som ledamot i 
grundskolenämnden.

2. Håkan Lindberg (M) väljs till ny ledamot i grundskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Erica Fritz Trangärd (M) som har valts till ledamot i grundskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

28(87)
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§370 Dnr KS 2021/01416-1.1.1

Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Adrian Pfeffer (M)
Ärendet utgår.

Justerandes signatur __ _ Utdrassbestyrkande
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§371 Dnr KS 2021/01716-1.1.1

Val av ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden efter Sabina 
Hermansen (M)

Beslut
1. Sabina Hermansen (M) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- 
och konsumentnämnden.

2. Hedda Henriksson (M) väljs till ny ersättare i miljö- och 
konsumentnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Sabina Hermansen (M) som har valts till ersättare i miljö- och 
konsumentnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur
S)

Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-10-07

§372 Dnr KS 2021/01423-1.1.1

Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Söhr (SD)

Beslut
1. Ari Lindberg (SD) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Tomas Söhr (SD) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige 
entledigande Tomas Söhr (SD) på sammanträdet den 2 september 2021. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur^ Utdragsbestvrkande
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§373 Dnr KS 2021/01725-1.1.1

Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Sofia Bendix (SD)

Beslut
1. Sofia Bendix (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
förskolenämnden.

2. Vestin Özel (SD) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Sofia Bendix (SD) som har valts till ersättare i förskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§374 Dnr KS 2021/01657-1.1.1

Val av ny ledamot i Förskolenämnden efter Mari Boman (SD)

Beslut
1. Mari Boman (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 
förskolenämnden.

2. Sofia Bendix (SD) väljs till ny ledamot i förskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mari Boman (SD) som har valts till ledamot i förskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-07

34 (87)

§375 Dnr KS 2021/01658-1.1.1

Val av ny ledamot i Äldrenämnden efter Mari Boman (SD)

Beslut
1. Mari Boman (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i äldrenämnden.

2. Caroline Frisk (SD) väljs till ny ledamot i äldrenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mari Boman (SD) som har valts till ledamot i äldrenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§376 Dnr KS 2021/01256-1.2.1

Beslut - Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022

Beslut
Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2022:

13 januari, klockan 16.00 

3 februari, klockan 16.00 

10 mars, klockan 16.00 

7 april, klockan 16.00 

12 maj, klockan 16.00

16 juni, klockan 16.00

1 september, klockan 16.00

17 oktober, klockan 16.00 (valfullmäktige)

10 november, klockan 16.00

24 november, klockan 8.30 (budgetfullmäktige)

25 november (reservdag budgetfullmäktige)

1 december, klockan 16.00

Ärendébeskrivning
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2022. 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 
alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.

Den 11 september 2022 genomförs val till kommunfullmäktige. Nyvalda 
kommunfullmäktige tillträder enligt kommunallagen den 15 oktober. Det 
påverkar också sammanträdesplaneringen, framför allt för 
kommunfullmäktige men även i viss mån för kommunstyrelsen.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges ordinarie sammanträden 
som huvudregel hållas på första helgffia torsdagen i varje månad, utom juli 
och augusti. I förslaget till sammanträdesplanering för 2022 har hänsyn 
tagits så långt som möjligt till det ekonomiska årshjulet med 
månadsrapporter, delårsrapporter etc. Eftersom både delårsrapporten per den 
sista april och delårsrapporten per den sista augusti ska behandlas av

Justerande Utdragsbestyrkande
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kommunfullmäktige föreslår stadsledningskontoret att ett undantag görs från 
huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning och att fullmäktiges sammanträde i 
juni 2022 hålls den 16 juni.

Den 5-6 maj genomförs Mälartinget i Västerås, med anledning av detta 
föreslås att kommunfullmäktige i maj infaller den andra torsdagen i maj.

För att undvika att sammanträden infaller under skolloven föreslås även att 
avsteg görs från huvudregeln i fullmäktiges arbetsordning för fullmäktiges 
sammanträden i mars och november. Det innebär att dessa sammanträden 
inte infaller på första torsdagen i månaden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar och tider 2022:

13 januari, klockan 16.00 

3 februari, klockan 16.00 

10 mars, klockan 16.00 

7 april, klockan 16.00 

12 maj, klockan 16.00

16 juni, klockan 16.00

1 september, klockan 16.00

17 oktober, klockan 16.00 

10 november, klockan 16.00

24 november, klockan 8.30 (budgetfullmäktige)

25 november (reservdag budgetfullmäktige)

1 december, klockan 16.00

Justerandes signaj Utdragsbestvrkande
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§377 Dnr KS 2021/01487-1.1.1

Beslut - Översyn av valdistrikt i Västerås kommun

Beslut
Förslag till valdistrikt för allmänna valen 2022 antas och överlämnas till 
Länsstyrelsen Västmanland.

Ärendebeskrivning
Inför allmänna val ska kommunen göra en översyn av sin organisation i 
valdistrikt och valkretsar (vallagen 4 kap. 13 §).

Vallagen föreskriver att valdistrikten skall omfatta mellan 1000-2000 
röstberättigade (vallagen 4 kap 17 §). Finns skäl, exempelvis en pågående 
befolkningstillväxt, medger vallagen distrikt med färre än 1000 
röstberättigade. Vidare bör varje valdistrikt kunna leverera resultat för 
riksdagsvalet till valdatasystemet senast kl. 24 på valnatten

I utvärderingar efter de allmänna valen 2014 och 2018 framkommer att 
valdistrikt med fler än 1600 väljare har haft utmaningar med att hantera 
röstmottagningen och efterföljande rösträkning. Inriktningen för utformning 
av valdistrikt i Västerås kommun är därför att valdistrikt bör omfatta 800- 
1600 röstberättigade.

Valkansliet har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens GIS- 
ingenjörer beräknat antalet personer över 18 år som enligt 
befolkningsprognos kommer vara folkbokförda i respektive distrikt per den 
sista december 2022. En jämförelse har gjorts med den statistik som SCB 
tagit fram för antalet röstberättigade i respektive distrikt per den sista mars 
2021.

Sedan senaste översynen av valdistrikt till valen 2018 har det pågått och 
pågår nybyggnation av bostäder i områdena Öster Mälarstrand och 
Gäddeholm. För att jämna ut antalet röstberättigade i dessa områden läggs 
två nya distrikt till. Med det nya förslaget kommer kommunen delas in i 92 
st valdistrikt istället för 90 st.

Mellan två av de befintliga distrikten (Pettersberg Ö och Pettersberg V) har 
gränsen flyttats så att fördelningen av röstberättigade blir jämnare.

Förslaget till indelning av valdistrikt till allmänna valen 2022 presenteras i 
form av kartor samt i tabellform.

Valnämnden har berett ärendet till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen 
beslutar därefter om valdistriktens indelning på förslag från 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

37 (87)
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Förslag till kommunfullmäktige:

Förslag till valdistrikt för allmänna valen 2022 antas och överlämnas till 
Länsstyrelsen Västmanland.

Kopia till
Länsstyrelsen Västmanland 

Valnämnden

Ju Utdragsbestvrkande
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Beslut - Arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Västerås stad antas att gälla från 
den 21 oktober 2021.

Särskilt yttrande
Emil Thessén (-) inkommer med ett särskilt yttrande:

”Det är viktigt att hänvisningarna till kommunallagen är korrekta. Det har 
jag tidigare yrkat på i en motion då jag upptäckte allvarliga felaktigheter. 
Genom stickprov ser jag nu att dessa är åtgärdade.”

Ärendebeskrivning
Nu gällande arbetsordning för fullmäktige i Västerås stad är ifrån 2014. 
Sedan dess har en ny kommunallag (KL) trätt i kraft.

Sedan 2019 har arbetet med att ta fram en ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Västerås stad pågått. Arbetet har letts av 
kommunfullmäktiges presidium som till sin hjälp haft stadens chefsjurist 
samt stadssekreterama.

Syftet med arbetet har varit att ta fram ett nytt förslag till arbetsordning som 
är förenlig med den nya kommunallagen och i övrigt reglerar sådana delar 
som Västerås stad ser ett behov av. Utgångspunkten för framtagandet av nya 
arbetsordning har varit Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till 
arbetsordning för fullmäktige.

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens 
utformning och innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas 
av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte 
får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att 
arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om:

1. antalet ledamöter i fullmäktige,

2. när sammanträden ska hållas,

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden.

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7. förfarandet vid omröstningar,

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

9. formerna för justeringen av protokollen, samt

§378 Dnr KS 2021/01272-1.2.1

Utdragsbestvrkande
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden 
på distans, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om detta. Utöver 
dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera 
kommunallagen där denna endast ger rambestämmelser.

Förslaget till ny arbetsordning följer i huvudsak den struktur och 
rubriksättning som SKR har i sitt dokument. Även i övrigt följer 
utformningen av paragraferna i huvudsak den lydelse som återfinns i SKR:s 
dokument. I sak föreslås bl.a. följande förändringar i förslaget till ny 
arbetsordning:

* § 3 är ny och beskriver presidiets arbetsuppgifter. Förslaget till presidiets 
arbetsuppgifter har utarbetats utifrån den dialog presidiet fört med 
gmppledama för de politiska partierna representerade i fullmäktige.

* § 14 innehåller en ny bestämmelse som innebär att ett ärende ska tas upp 
till behandling senast tre månader efter kommunstyrelsens beredning.

* Talarordning samt tid för anföranden, inlägg och replik har brutits ut ifrån 
arbetsordningen och föreslås istället att hanteras som en överenskommelse 
mellan fullmäktiges presidium och gruppledarna för samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige. Detta ger en ökad flexibilitet om det 
finns behov för fullmäktige att använda sig av ett annat upplägg med andra 
tider för anföranden, inlägg och replik. I detta sammanhang kan framhållas 
att den enskilde ledamoten som utgångspunkt inte kan avbrytas under dennes 
anförande, även om de enskilde går utöver sin talartid.

* När det gäller interpellationer är det inte möjligt enligt kommunallagen att 
flera ledamöter lämnar en gemensam interpellation. Paragrafen i förslaget till 
ny arbetsordning har därför uppdaterats, så att det framgår att en 
interpellation lämnas av en ledamot.

Stadsledningskontoret föreslår att en ny arbetsordning antas av 
kommunfullmäktige, att gälla ifrån den 21 oktober 2021. Den nya 
arbetsordningen ersätter arbetsordningen antagen 2014 i sin helhet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Västerås stad antas att gälla från 
den 1 oktober 2021.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 
att arbetsordningen ska gälla från den 21 oktober 2021.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag med ändringen att arbetsordningen ska gälla från

Justerandes sienatm UtdraBsbestyrkan.de
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den 21 oktober 2021, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§379 Dnr KS 2020/01212-1.3.2

Beslut - Reviderad Vatten- och Avloppsutvecklingsplan (VA- 
utvecklingsplan)

Beslut
VA-utvecklingsplan för 2021-2025 antas.

Ärendebeskrivning
Mälarenergi affärsområde Vatten har tillsammans med representanter från 
stadsledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen reviderat 
VA-utvecklingsplanen för Västerås kommun.

Planen visar hur verksamhetsområdet för vatten och avlopp avses att 
utvecklas genom införlivande av befintliga områden som uppfyller kraven 
för kommunalt, vatten och avlopp enligt 6 § i Lagen om allmänna 
vattentjänster.

Förslaget till reviderad VA-utvecklingsplan togs fram av en projektgrupp 
under åren 2019-2020. Förslaget har efter beslut i kommunstyrelsen i 
november 2020 remitterats till berörda nämnder och förvaltningar under 
perioden december till och med februari 2021.

Mälarenergis styrelse beslutade den 16 juni 2021 att förslaget till reviderad 
VA-utvecklingsplan ska överlämnas till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige för antagande. Stadsledningskontoret för därför nu fram 
planen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

VA-utvecklingsplan för 2021-2025 antas.

Yrkanden
Carin Lidman (S), Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Monica Stolpe 
Nordin (C) och Erik Ödmansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Kopia till
Mälarenergi AB, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Tekniska 
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden

Justerandes signatdT Utdraesbestyrkande
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Beslut - Bolagssärende VMNAB, överflytt av verksamhet till 
stadsledningskontoret
Ärendet utgår.
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§382 Dnr KS 2017/01232-1.2.1

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Framtagning av en modell 
för markanvisning i enlighet med Göteborgs Frihamnsmodell

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, 2017-06-01 §246 
genom en motion från (V), att ta fram en modell för markanvisning i enlighet 
med Göteborgs Frihamnsmodell för att få till låga hyreskostnader på delar av 
hyreslägenheterna.

Uppdraget återrapporterades till fastighetsnämnden i juni 2021. 
Fastighetsnämnden godkände teknik- och fastighetsförvaltningens rapport 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att uppdraget till 
fastighetsnämnden att ta fram en modell för markanvisning i enlighet med 
Göteborgs Frihamnsmodell för att få till låga hyreskostnader på delar av 
hyreslägenheterna, avslutas utan att det genomförts.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§383 Dnr KS 2021/01469-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 juni 2021

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familj e- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2021 
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 fr ån 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 familj enämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med 
juni 2021.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2021 
anmäls och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Bengt-Åke Nilsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familj enämnden

Äldrenämnden

Justerandes sii
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§384 Dnr KS 2021/01470-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 juni 2021

Beslut
Nämnden for personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 
2021 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funlctionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Är endeb eskrivning
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.

Rapporten från nämnden for personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal april till och med juni 2021.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 
2021 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Magnus Johansson (S) och Roger Haddad (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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§385 Dnr KS 2021/00677-1.4.2

Beslut - Godkännande av utbetalning av partistöd för 2022

Beslut
Utbetalning av partistöd för 2022 godkänns.

Är endeb eskrivning
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Enligt lagen är 
ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala demo
kratin. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-04 § 162 att utifrån ändringar 
i kommunallagen anta nya regler för kommunalt partistöd i Västerås 
kommun.

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 
fyra månader efter det att representationen upphört. Partistöd för ledamot 
som saknar partitillhörighet utbetalas enligt kommunallagen till det parti som 
ledamoten representerade innan utträdet.

För att partistöd ska utbetalas måste en redovisning lämnas in där det fram
går att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till redovis
ningen ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier har 
inkommit med redovisning och granskningsrapport.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Utbetalning av partistöd för 2022 godkänns.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§386 Dnr KS 2021/01438-1.4.2

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

Beslut
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad den 8 september 2021 läggs till 
handlingarna.

2. Följande uppdrag avslutas:

2021/00648 - Uppdrag - Samtliga nämnder ska inkomma med 
planeringsunderlag för 2022-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret två 
gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte 
slutredovisats. I samband med det görs motsvarande redovisning till 
kommunstyrelsen för de uppdrag som nämnder och styrelser fått av 
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanställningen påbörjades i juli och har gjorts genom samarbete mellan 
stadssekreterare och ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 
Sammanställningen omfattar drygt 130 uppdrag uppdelade på två listor: en 
för uppdrag lämnade av kommunstyrelsen och en för uppdrag lämnade av 
kommunfullmäktige. Redovisningen gäller per den 8 september 2021.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad den 8 september 2021 läggs till 
handlingarna.

2. Följande uppdrag avslutas:

2021/00648 - Uppdrag - Samtliga nämnder ska inkomma med 
planeringsunderlag för 2022-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
hösten 2021

Beslut
Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 8 september 2021 läggs 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till 
kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna 
motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som 
inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för 
kommunfullmäktige, dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för 
hantering av motioner.

Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan omfattar 
45 motioner och av dessa är 13 stycken äldre än ett år. Stadsledningskontoret 
har tagit fram en ny rutin för att säkra att handläggningen av nya motioner 
blir klar inom tolv månader.

Redovisningen gäller per den 8 september 2021.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 8 september 2021 läggs 
till handlingarna.

§387 Dnr KS 2021/01437-1.4.2

Justerandes signatur _ Utdragsbestyrkande
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§388 Dnr KS 2020/01457-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (SD) om språkkrav vid anställning 
inom äldreomsorgen

Beslut
1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås.

2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper föranleder 
ingen ytterligare åtgärd.

3. Motionens tredje yrkande om rekryteringskampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd.

Reservation
Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD), Tobias 
Utterstedt (SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslag från Erik Johansson (SD) och Janeth Persson (SD).

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Mikael Damsgaard (M), Anna Nordin (M), Enes Bilalovic (M), Claes 
Kugelberg (M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline 
Högström (M), Jörgen Andersson (M), Terese Pransjö (M) och Håkan 
Ampellindh (M) reserverar sig mot beslutet avseende attsats två och tre till 
förmån för förslag från Anna Nordin (M) och Marcus Jacobson (M) enligt 
följande:

"Det krävs tillräckliga språkkunskaper för att kunna arbeta inom 
äldreomsorgen. Riktade åtgärder för att stärka språkkunskaperna behövs. 
Som äldre och i stort behov av omsorg är det viktigt att kunna göra sig 
förstådd. Man är sårbar och då krävs det språkkunskaper hos de som ger 
omsorg. Det är självklart att ställa kunskapskrav i svenska språket. För 
legitimerad personal bör nivån vara Cl och för övriga nivå B2. Därför kan vi 
inte bifalla motionens attsats ett som ställer ett generellt krav på nivå Cl."

Ärendebeskrivning
Ann-Christine From Utterstedt (SD) och Erik Johansson (SD) har inkommit 
med en motion till kommunfullmäktige med rubriceringen: Språkkrav vid 
anställning inom äldreomsorgen. Av motionen framgår bland annat att det 
krävs att personalen kan prata svenska för att höja kvalitén och att ett antal 
delar ska kravställas. Motionärerna lyfter i motionen fram tre yrkanden:

1) Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå Cl, för 
anställda inom äldreomsorgen

2) Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom 
äldreomsorgen

3) Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att 
utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen.

Justerandes signatuj Utdragsbestvrkande
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Motionen har remitterats till äldrenämnden för yttrande. Äldrenämnden har 
inkommit med remissvar.

Äldrenämndens bedömning utifrån yrkande 1 är att ett eventuellt införande 
av krav enligt den europeiska referensramen Cl, är en alltför hög nivå att 
generellt kräva av anställda inom äldreomsorgen, utifrån yrkande 2 att 
nämnden bör inventera språkkunskaperna vilket redan genomförs i staden 
och utifrån yrkande 3 att nämnden är positiv till en rekryteringskampanj. 
Konstateras att rekryteringskampanj er redan genomförs som en regelbunden 
aktivitet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås.

2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper föranleder 
ingen ytterligare åtgärd.

3. Motionens tredje yrkande om rekryteringskampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) och Janeth Persson (SD) yrkar bifall till motionen i sin 
helhet.

Anna Nordin (M) och Marcus Jacobson (M) yrkar avslag till attsats ett och 
bifall till attsats två och tre.

Bengt-Ålce Nilsson (L), Jonas Cronert (S), Hawar Asaiesh (V), Vicki Skure 
Eriksson (C) och Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
attsats ett i motionen, dels bifall från Erik Johansson (SD) med flera, dels 
bifall till kommunstyrelsens förslag från Bengt-Ålce Nilsson (L) med flera. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende attsats 
två och tre i motionen, dels bifall från Erik Johansson (SD) med flera, dels 
bifall till kommunstyrelsens förslag från Bengt-Ålce Nilsson (L) med flera. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justei Utdraesbestyrkande
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Kopia till
Äldrenämnden
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§ 389 Dnr KS 2019/01267-4.4.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att rädda insekterna

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Gabriella Howlden (V), Lars-Erilc Nordin (V), Anna Maria Romlid (V),
Shiar Mala Said (V) och Hawar Asaiesh (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslag från Gabriella Howlden (V) och Lars-Erik Nordin (V).

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvamryd och 
Vicktoria Bagi, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion 
från (V) om att rädda insekterna föreslagit att Västerås stad ska ta fram en 
sammanhållen strategi eller ett styrdokument för att bevara och utveckla 
insektslivet i kommunen.

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 §181 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska 
nämnden.

Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska nämnden har inkommit med 
remissvar.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett arbete med att ta fram en ny 
natur- och kulturmiljöplan där detta ingår och att bevarande av insekter 
också finns med i flera andra av stadens nuvarande styrande dokument.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Gabriella Howlden (V) och Lars-Erik Nordin (V) yrkar bifall till motionen.

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Monica Stolpe Nordin (C), Vicki 
Skure Eriksson (C) och Karin Westlund (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Gabriella Howlden (V) med flera, dels bifall till

Justerandes
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kommunstyrelsens förslag från Anna Thunell (MP) med flera. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden 

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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§390 Dnr KS 2019/02099-1.5.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att minska klotter genom att 
synliggöra Västerås historia

Beslut
1. Motionen bifalls.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse stadens 
elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets arkiv 
samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade av att medverka i projektet.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om 
att minska klotter genom att synliggöra Västerås historia” föreslagit:

1. Att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att förse 
stadens elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets 
arkiv.

2. Att kommunfullmäktige beslutar att tillfråga andra aktörer om de vill 
samverka i ett sådant projekt.

Kommunfullmäktige har den 2019-11-07 § 308 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
tekniska nämnden och Mälarenergi.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, tekniska nämnden och 
Mälarenergi har inkommit med remissvar med i huvudsak följande 
synpunkter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar ett mindre antal elskåp 
placerade på publika platser i city, till exempel skåp för evenemangsel och 
styrskåp för trafiksignaler. Förvaltningen ser att det skulle vara möjligt att 
genomföra ett sådant här projekt även i Västerås. Det finns gott om bilder 
hos stadsarkivet. Merparten av de elskåp som finns i Västerås tillhör 
emellertid Mälarenergi de har också fått motionen på remiss, där de även 
uttrycker att detta är ett bra förslag och kan provas i projektform. Tekniska 
nämnden har många angelägna frågor att prioritera, och mycket begränsade 
resurser. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att genomföra 
en sådan här satsning inom ram, utan att ett genomförande förutsätter ökade 
resurser.

Stadsledningslcontorets bedömning är att tekniska nämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att förse stadens elskåp med förstorade fotografier ur 
Västerås stads och konstmuseets arkiv samt tillfråga andra aktörer om de är 
intresserade av att medverka i projektet. Utredningen bör även komma fram
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med ett kostnadsförslag, resurstillsättning och tidsplan för ett eventuellt 
genomförande av projektet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förse stadens 
elskåp med förstorade fotografier ur Västerås stads och konstmuseets arkiv 
samt tillfråga andra aktörer om de är intresserade av att medverka i projektet.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M), Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Emil 
Thessén (-), Markus Lindgren (MP), Irene Hagström (M), Adam Pettersson 
(C), Samuel Stengård (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Tekniska nämnden och 
Mälarenergi

Utdraesbestvrkande
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§ 391 Dnr KS 2020/01252-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (SD) om att avgiftsbelägga 
tolktjänster

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD), Tobias 
Utterstedt (SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslag från Erik Johansson (SD) och Janeth Persson (SD).

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har inkommit med en motion där det föreslås att uppdra 
åt berörda nämnder att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster för 
personer som vistats i Sverige mer än två år. Vidare föreslås att efter 
genomförd utredning, ska berörda nämnder ges i uppdrag att införa avgifter 
för tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som behöver tolk på 
grund av funktionsnedsättning.

Västerås stad är i vissa fall skyldiga att använda sig av tolktjänster. För att 
kunna ta ut en avgift för en nyttighet som kommunen är skyldig att 
tillhandahålla krävs författningsstöd. Ett sådant stöd saknas för uttagande av 
tolkavgifter. Bedömningen är därför att förslaget inte är genomförbart enligt 
lag. Stadsledningskontoret föreslår att avslå motionen då lagstöd för att ta ut 
avgifter saknas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) och Janeth Persson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ann-Louise Molin Östling (S), Marcus Jacobson (M), Anna Lundberg (L), 
Magnus Johansson (S), Maria Kesselring (S), Emil Thessén (-), Markus 
Lindgren (MP), Shiar Mala Said (V), Amanda Grönlund (KD), Army Bustos 
Teljebäck (S), Roger Haddad (L), Vicki Skure Eriksson (C) och Jonas 
Cronert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Erik Johansson (SD) med flera, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag från Ann-Louise Molin Östling (S) med flera.

Utdraesbestvrkande
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommun fullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur, Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-07

60 (87)

§392 Dnr KS 2020/01725-9.1.8

Beslut - Svar på motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott

Beslut
1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att 
samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare.

2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
åtgärder mot välfärdsbrott föreslagit att:

1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnds- och 
bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.

Kommunfullmäktige har den 5 november 2020 §367 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, individ- och familj enämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar 
och har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

Kulturnämnden

Inom kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 
ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt verksam
hetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till samlingslokaler. Det 
ekonomiska stödet till föreningslivet ska bland annat främja verksamhet av 
god kvalitet och att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 
föreningskunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 
utveckling. Föreningsstödet är ett frivilligt åtagande för kommunen, därmed 
finns inte något lagrum som stöd för hur dessa medel ska villkoras. Villkoren 
styrs istället av Riktlinjer för föreningsstöd som är framtagna av såväl 
kommunstyrelsen som kulturnämnden. Handläggning och beslut av 
föreningsstöd inom kulturnämnden tas av kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen på delegation alternativt som förslag till beslut av 
arbetsutskottet eller kulturnämnden. Beslut om stöd inom ramen för 
förvaltningens delegation redovisas varje månad till nämnden.

Det finns flera kontrollfunktioner för att undvika felaktiga utbetalningar. 
Föratom fullständiga årsmöteshandlingar sker stickprovskontroller av 
verksamhetens omfattning och lämnade uppgifters riktighet, dialogmöten 
och kontinuerlig kontakt. Framkommer det att föreningen bedrivs på ett sätt
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som strider mot de demokratiska principerna, såsom att medlemsmöten eller 
verksamhet inte genomförs som beskrivet samt brister i hantering av erhållna 
medel och/eller utebliven redovisning av detsamma, blir följden att 
föreningen inte kan söka medel fortsättningsvis. När det gäller föreningars 
eventuella samröre med kriminella nätverk hänvisar nämnden till de analyser 
och bedömningar som görs tillsammans med stadens säkerhetsenhet. Vidare 
hänvisar också kulturnämnden till av regeringen framtagna demokrativillkor, 
där nu ytterligare tillägg ska arbetas fram utifrån personuppgifter och 
sekretess samt stödfunktion för fördjupade granskningar.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Föreningsstödet är uppbyggt på fyra delar:

- Medlemsstöd 7-20 år. Medlemsstödet stäms av mot föregående år och 
beskrivning av året, skulle det vara stora skillnader begärs komplettering 
som stärker ansökans antal.

- Alctivitetsstöd - stäms av mot RF:S LOK stöd

- Lokalstöd

- Bedömningsstöd. Detta bygger på beskrivning av hur föreningen arbetar 
mot de fem områden som Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
beslutat.

Utöver föreningsstödet kan föreningar få arrangemang- och projektstöd, 
vilket är uppbyggt på beskrivning av planerat projekt och en budget som 
visar intäkter och utgifter. Beviljat stöd utgör aldrig 100 procent av 
kostnaderna utan kräver även egen insats från föreningen.

Varje år under hösten granskas tio slumpmässigt utvalda föreningar för att 
säkerställa att föreningen kunnat genomföra planerat arbete som de fått 
ekonomiskt bidrag för. För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i 
Västerås Stad krävs det att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) 
vilket blir en ytterligare kontrollfunktion. Förvaltningen har även en 
kontinuerlig dialog med bidragstagare.

Individ- och familj eförvaltningen

De verksamheter inom individ- och familjenämnden som arbetar med 
ärenden som berör barn, unga och familj får vid anställning lämna utdrag 
från belastningsregistret. Detsamma gäller för de hem för vård eller boende 
(HVB) och/eller stödboende som nämnden lcontrakterar. De får dessutom 
lämna utdrag från misstankeregistret. Den personal som arbetar inom 
Socialkontor Ekonomi får återkommande information om vikten av 
noggrannhet och kontroll av utbetalningar. Det förs även återkommande 
diskussioner kring risken för bidragsfusk och det sker månatliga kontroller 
av klienters inkomster och bankkontoutdrag.

Socialkontor Ekonomi har två personer som arbetar 50 % var (totalt en 
årsarbetare) med extra kontroller av ansökningar och utbetalningar för att 
upptäcka eventuella försölc till felaktiga ansökningar och utbetalningar.

61 (87)
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Kontoret arbetar nära klienten och gör också återkommande hembesök för 
att upptäcka eventuella felaktiga biståndsansökningar. År 2020 gjordes 
återlcrav på drygt 2,2 miljoner kronor som en följd av felaktiga utbetalningar. 
Socialkontor Ekonomi samverkar även med andra myndigheter för att 
upptäcka välfärdsbrott.

Gällande förslagen i motionen från (M) ser nämnden positivt på att samtliga 
anställda får en stadsgemensam information. Utifrån det kan sedan varje 
förvaltning vid behov utveckla verksamhetsnära information för att förhindra 
välfärdsbrott. Gällande motionens andra att-sats anser nämnden att Individ- 
och familj eförvaltningens verksamheter har implementerade mtiner och 
arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra välfärdsbrott i 
verksamheterna. Dessa följs upp och revideras vid behov vilket gör att 
förvaltningen inte ser något behov av ytterligare nämndåtgärder.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har flera aktiva åtgärder för att 
förhindra välfärdsbrott inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Bland annat har Enheten för 
kontroll och granskning (EKG) skapats samt att enheten för Beställning, 
upphandling och avtal (BUA) har avtalsuppföljning. Något specifikt 
informationsmaterial kring välfärdsbrott finns inte inom förvaltningen men 
personalen har tagit del av den stadsgemensamma information som finns 
gällande korruption och mutor på Insidan. Hantering av välfärdsbrott ingår i 
tjänsten för många tjänstepersoner som ansvarar för utbetalningar och 
information kring detta ges inom uppdraget.

EKG har inlett ett samarbete med Polisen och Försäkringskassan. De har 
även träffat Skatteverket för att inleda en samverkan gällande det metodstöd 
för att motverka välfärdsbrott som Skatteverket tar fram. EKG håller även på 
att ta fram egen vägledning i form av rutiner kring hur de själva ska jobba 
och agera vid misstanke om brott eller felaktighet.

Sammantaget ser nämnden att en stadsgemensam information till samtliga 
anställda i staden enligt yrkande 1 som positivt. Varje nämnd kan utifrån den 
stadsgemensamma informationen sedan utveckla mer verksamhetsnära 
information för att förhindra välfärdsbrott vid behov. Gällande yrkande 2 så 
har VoF implementerade arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra 
välfärdsbrott i verksamheten. Exempel är bland annat EKG:s riktade uppdrag 
gällande välfärdsbrott samt BUA:s avtalsuppföljningar. Även den nya E- 
tjänsten för personlig assistans motverkar felaktigheter. Redan existerande 
åtgärder och uppföljningar följs i den utsträckning resurser finns.

Stadsledningskontoret föreslår att motionens bifalls mot bakgrund av 
nämndernas yttranden samt att frågan om välfärdsbrott bedöms som viktig 
att se över på en samlad stadsövergripande nivå.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Justerandes signatur. Utdragsbestvrkande
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1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att 
samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare.

2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Emil Thessén (-), Anna Lundberg (L), Markus Lindgren 
(MP), Shiar Mala Said (V), Marcus Jacobson (M), Amanda Grönlund (KD), 
Bengt-Åke Nilsson (L), Elisabeth Unell (M), Erik Johansson (SD), Vicki 
Skure Eriksson (C) och Claes Kugelberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Individ- och familjenämnden 

Kulturnämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§393 Dnr KS 2021/00138-3.2.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att Västerås behöver fler 
boendealternativ - satsa på gemenskapsboenden

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (Y), Lars-Erik Nordin (V), Shiar 
Mala Said (V) och Gabriella Howlden (Y) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslag från Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V) och 
Lars-Erik Nordin (V).

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Mikael Damsgaard (M), Anna Nordin (M), Enes Bilalovic (M), Claes 
Kugelberg (M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline 
Högström (M), Jörgen Andersson (M), Terese Pransjö (M), Johan 
Henriksson (M) och Irene Hagström (M) reserverar sig mot beslutet 
avseende attsats ett och två till förmån för förslag från Elisabeth Unell (M).

Ärendeb eskrivning
Vänsterpartiet har i motionen med rubriken "Västerås behöver fler 
boendealternativ - satsa på gemenskapsboenden" föreslagit att 
kommunfullmäktig beslutar:

- att ge berörda nämnder i uppdrag att undersöka kommunalt ägd mark där 
det skulle vara möjligt att bygga gemenskapshus och utreda 
förutsättningarna och efterfrågan av olika typer av gemenskapsboenden i 
Västerås,

- att ge Mimer i uppdrag att utreda möjligheten att bygga gemenskapshus i 
Västerås,

- att ge Mimer i uppdrag att tillskapa ett gemenskapsboende för västeråsare i 
andra halvan av livet, samt -

- att ge Mimer i uppdrag att tillskapa ett blandat gemenskapsboende för alla 
åldrar och familj ekonstellationer.

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 94 Dnr KS 2021/00138-3.2.1 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen remitterades till Fastighetsnämnden och Bostad AB Mimer, vilka 
båda inkommit med yttrande

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-07

65 (87)

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (Y) och Lars-Erik Nordin (V) yrkar 
bifall till motionen i sin helhet.

Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till attsats ett och två i motionen.

Monica Stolpe Nordin (C) och Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
attsats ett och två i motionen, dels bifall från Anna Maria Romlid (V) med 
flera, dels bifall till kommunstyrelsens förslag från Monica Stolpe Nordin 
(C) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende attsats 
tre och fyra i motionen, dels bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, 
dels bifall till kommunstyrelsens förslag från Monica Stolpe Nordin (C) med 
flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs 
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Fastighetsnämnden 

Bostad AB Mimer

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§394 Dnr KS 2020/01726-3.13.2

Beslut - Svar på motion från (M) om upprustning av bryggor på 
öarna i Västerås skärgård

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Terese Pransjö (M) har 2020-11-05 lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige med rubriken ”Motion angående upprustning av 
bryggorna på öarna i Västerås skärgård”. Motionären lyfter att Västerås 
kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till vattnet med sitt läge. 
Motionären lyfter vidare att en del äger själva båtar och har därmed egna 
båtplatser men inte alla. Då finns det kollektiv båttrafik som trafikerar flera 
av de större öarna i Mälaren kring Västerås. Många av angöringsbryggoma 
för turbåtarna på öarna är i dåligt skick och är i behov av upprustning. 
Förutom att det är en service till resenärerna på turbåtarna, är det även en 
säkerhetsfråga. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Att det görs en översyn av Västerås stads båtbryggor som finns på öar.

- Att utreda förutsättningarna för att utföra den upprustning som krävs för att 
hålla våra gemensamma skärgårdsbryggor både säkra och representativa.

Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, med önskan om svar senast 26 februari 2021.

Tekniska nämnden beslutade 18 februari 2021 att godkänna och överlämna 
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen med tillägget att information 
om kommunala bryggor ska kompletteras med vilken standard de håller och 
hur ofta de underhålls.

Direktören för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen svarade 4 maj 2021, 
till kommunstyrelsens myndighetsbrevlåda, att nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande inte avser att svara på motionen då bryggorna som avses i 
motionen inte ligger under nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 september

2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.
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§395 Dnr KS 2021/00236-5.0.2

Beslut - Svar på motion från (SD) om integrationsplikt för 
nyanlända

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 
integrationsplikt för nyanlända föreslagit att Västerås stad inför en modell 
för integrationsplikt för nyanlända. Modellen innehåller fyra delområden: 
fokus på jobb från dag ett, SFI-undervisning, samhällsorientering och 
etableringsboende.

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 99 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till individ- och familj enämnden och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden.

Individ och familj enämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har inkommit med remissvar.

Individ och familj enämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har inkommit med i huvudsak följande synpunkter som redovisas under vart 
och ett av den föreslagna modellens delområden. I Västerås stad har individ- 
och familj enämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvar 
för integrationsinsatser som delvis illustreras i punkterna 1-4 nedan.

1. Fokus på jobb från dag ett

Från den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den 
nyanländas etableringsinsatser enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen upprättar inom ett år 
efter att individen folkbokförs i en kommun en etableringsplan med samtliga 
nyanlända asylsökande utan egen ekonomi. Etableringsplanen ska utformas 
tillsammans med den nyanlände, och i samverkan med berörda kommuner, 
myndigheter, företag och organisationer. Målet är att deltagaren ska lära sig 
svenska, hitta ett jobb och klara sin egenförsörjning. Planen ska omfatta 
högst 24 månader. Den nyanlände och dess arbetsförmedlare planerar vilka 
insatser som bäst passar för att personen så snabbt som möjligt ska nå målet.

En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan har rätt till 
etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg 
och bostadsersättning genom Försäkringskassan. Personen är berättigad till 
ersättningen under förutsättning att denne lämnar in en aktivitetsrapport 
varje månad som visar deltagande i etableringsplanen. Det är frivilligt att 
delta i programmet och om man väljer att delta måste deltagaren vara aktiv 
och följa planeringen för att få full etableringsersättning.
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Om inte etableringsersättningen uppgår till lagstadgad norm kan personen 
ansöka om ekonomiskt bistånd upp till norm genomkommunen. Yid ansökan 
om ekonomiskt bistånd handläggs ansökan på samma sätt som för andra 
sökanden. Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst och förutsätter en 
motprestation utifrån varje människas förmåga. Eventuell ogiltig frånvaro i 
etableringsplanen kompletteras inte med ekonomiskt bistånd.

2. SFI-undervisning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen 
och SFI i Västerås stad. Samtlig SFI-undervisning drivs i Västerås av privata 
utbildningsanordnare som har upphandlats. Västerås stad är huvudman för 
vuxenutbildningen.

Samordningen av vuxenutbildningen innehåller bland annat 
antagningsförfarande och kvalitetsuppföljning vilket sker inom 
Vuxenutbildningscentrum (VUC). Uppföljningen sker utifrån av utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden antagna riktlinjer som i sin tur grundar sig på 
av kommunfullmäktige våren 2020 antagna program för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet.

Ersättningsmodellen i nuvarande upphandling av SFI-anordnare i Västerås 
bygger både på elevers närvarotimmar och resultat, utbildningsanordnarna 
för ersättning för den tid elever är på plats i skolan samt när de får betyg.

Nuvarande upphandling gäller till och med 2022 och ett arbete med 
utformning av nästa upphandlings förfrågningsunderlag just har påbörjats. 
Arbetet sker i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Som 
stöd i arbetet kommer inom kort ett underlag från en revision som genomförs 
för SFI av Ernst & Young våren 2021.1 ett annat nämndärende utreds nu 
också central rättning av SFI D-prov samt att det nationellt och lokalt 
efterfrågas en SFI som anpassas tydligare utifrån arbetsmarknadens behov.

Individuellt anpassade utbildningsupplägg, Yrkes-SFI och effektivare former 
för validering av tidigare kunskaper ligger i Vuxenutbildningscentrums 
utvecklingsarbete inom ramen för sitt Lärcentrum. I dessa delar pågår 
ständig utveckling.

Sammanfattningsvis finns i dagsläget i Västerås tydliga rutiner för:

- Elever erbjuds plats i SFI-studier då de är nyanlända.

- Närvaro, progression, kunskapsresultat och kostnadseffektivitet följs upp.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att det planerade arbetet 
inom SIF och vuxenutbildningen ska få fortsätta enligt liggande planering 
2021/2022.

3. Samhällsorientering

Samhällsorientering är en av beståndsdelarna i en nyanländs etableringsplan. 
Samhällsorienteringen är lagstyrd och ska kunna kombineras med arbete, 
studier och andra aktiviteter. Integrationsenheten inom individ och 
familjeförvaltningen i Västerås stad ansvarar för och genomför
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samhällsorientering. Innehållet i samhällsorienteringen består av 8 
lagstadgade delar och kursmaterial är ”Boken om Sverige” vilket inkluderar 
ett avsnitt om individens rättigheter och skyldigheter och ett annat om att bo 
i Sverige som avhandlar demokratins grundvalar såväl som om jämställdhet. 
Samhällsorienteringen bedrivs i möjligaste mån på modersmålet eller ett 
språk som deltagaren behärskar väl. Integrationsenheten genomför 
kontinuerliga uppföljningar av samhällsorienteringen både när det gäller 
organisering och genomförande. Ett nämndinitiativ från S, Mp, L och C 
gällande utredning av om samhällsorienteringen ska organiseras inom 
vuxenutbildningscentrum bifölls i juni 2021 i utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden och individ och familj enämnden. Utredningen ska 
nu genomföras.

För att säkerställa att alla mottagna nyanlända erbjuds samhällsorientering, 
även de som inte ingår i gruppen asylsökande nyanlända som har kontakt 
med Arbetsförmedlingen, får samtliga information vid mottagandet via brev. 
För att nå och motivera målgruppen att delta i samhällsorienteringen delar 
integrationsenheten också ut informationsblad hos utbildningsanordnama.

Deltagarna ska slutföra påbörjad samhällsorientering inom ett år från 
anmälan till orienteringen. Det finns flera orsaker till att en deltagare 
avbryter eller gör paus i den påbörjade samhällsorienteringen. Till exempel 
svårigheter att samordna samhällsorienteringen med SFI eller med 
Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, arbete, praktik, föräldraledighet, 
sjukdom eller flytt till annan kommun.

Deltagarna får intyg efter avslutad kurs. Intyget talar om vilka delar som 
personen deltagit i.

I Västerås finns ett behov av närmare samverkan med Arbetsförmedlingen 
för att säkra individens etableringsplan och aktiviteter. Integrationsenheten 
har framfört behovet flera gånger till Arbetsförmedlingen men utan resultat. 
Tillsammans med länets andra kommuner har Integrationsenheten lyft detta i 
Länsstyrelsens nätverk för integration och integrationsfrågor. Vid senaste 
mötet kom nätverket överens om att varje kommun ska sammanställa en 
skrivelse till Länsstyrelsen där de lyfter varje kommuns respektive 
svårigheter till samverkan med Arbetsförmedlingen kopplat till målgruppen 
nyanlända. I Integrationsenhetens skrivelse lyfts enhetens 
samverkanssvårighet men beskriver också klienternas svårigheter och 
problem i kontakten med Arbetsförmedlingen.

Motionen föreslår att samhällsorienteringen ska avslutas med en 
examination. För att genomfora examination och kunskapstest av 
samhällsorienteringen behöver flera personer arbeta fram 
examinationsunderlag på svenska men också på flera språk eftersom 
samhällsorienteringen helst ska genomföras på den nyanländes modersmål. 
En examination skulle innebära att kursledaren/ledama behöver avsätta tid 
för muntligt test och examination på grund av vissa kursdeltagares läs- och 
skrivsvårigheter. Viss arbetstid behövs även för att rätta dessa examinations- 
och samhällstest. Integrationsenheten uppskattar resursbehovet vid införande
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av examination och samhällstest till en förstärkning med minst en 
heltidstjänst.

4. Etableringsboende

Individ och familj enämnden har enligt reglemente ansvar för det kommunala 
flyktingmottagandet. Staden har en skyldighet att ordna bostad åt flyktingar 
från anläggningsboende inom två månader efter avisering från 
Migrationsverket. Nyanlända som anvisas till Västerås ska erhålla 
andrahandslcontrakt som tidsbegränsas till två år och besittningsskyddet 
avtalas bort i enlighet med ”Riktlinjer för sociala bostäder”, beslutat av 
individ och familj enämnden 2019-09-18. Om behovet kvarstår efter två år 
kan kontraktet förlängas maximalt ytterligare två år. Därefter anvisas annan 
bostad om behovet fortsatt kvarstår. Om behov finns ska bedömas utifrån 
samma kriterier som för sociala bostäder enligt nämnd riktlinje. För 
egenbosatta flyktingar (EBOs) gäller samma villkor som för andra 
kommuninvånare vid anskaffande av bostad.

Om individ- och familj enämnden särskilt ska villlcora gmppen nyanländas 
sociala kontrakt, såsom föreslås i motionen, krävs en förändring och 
revidering av ”Riktlinjer för sociala bostäder”. Riktlinjen kom till med syftet 
att komma ifrån olika typer av hyreskontrakt så att samtliga sociala grupper 
har ett och samma underlag.

Enligt individ och familjeförvaltningen är det inte möjligt för individ och 
familj enämnden att villkora boende och hyreskontrakt med deltagande i SFI, 
samhällsorientering och andra etableringsinsatser. Hyreslagstiftningen . 
bygger på hur man sköter sitt boende, inte hur man lever i övrigt. Individ och 
familj eförvaltningen hittar heller inget lagstöd för att i annat fall, till exempel 
om boende skulle erbjudas på annat sätt än genom hyresavtal, sätta upp 
liknande villkor kopplat till boendet. Kommunen har en lagstadgad 
skyldighet att tillhandahålla bostad och det finns ingen reglering i lagen som 
innebär att Västerås stad kan undkomma denna skyldighet genom villkor om 
deltagande i SFI, samhällsorientering eller andra etableringsinsatser, som 
föreslås i motionen. Dessa villkor är kopplade till etableringsplanen från 
Arbetsförmedlingen och etableringsersättningen från Försäkringskassan och 
är inte kopplade till kommunens skyldighet att ordna bostad åt anvisade 
nyanlända.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att motionens föreslagna modell med fyra 
delområden som beståndsdelar delvis ligger utanför den kommunala 
kompetensen och delvis redan genomförs inom det individ och 
familj enämndens eller utbildnings och arbetsmarknadsnämndens 
ansvarsområden.

Det pågår försök inom arbetsmarknadsenheten kopplad till utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden som enligt reglemente har ansvar för 
arbetsmarknadsfrågorna i Västerås stad samt inom integrations enheten 
kopplad till individ och familj enämnden att skapa bättre samverkan med
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Arbetsförmedlingen. Såsom individ och familjenämnden redogjort i sitt 
yttrande är detta en problematik som samtliga av länets kommuner har och 
där Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig för att komma framåt.

Inom vuxenutbildningscentrum pågår också utvecklingsarbete kopplat till 
SFI, bland annat inför att ny upphandling av utförare av SFI kommer att 
upphandlas under 2022. Där kommer en revisionsrapport att belysa brister 
och kvaliteter i dagens SFI-utförare under hösten 2021, vilket kommer att 
lägga grunden för ytterligare utveckling.

Frågan om examination av samhällsorienteringen är den punkt i den modell 
som motionen föreslår som inte i dagsläget planeras och som omfattas av 
den kommunala kompetensen. Siffror från individ och familjeförvaltningens 
uppföljning visar att 81-100 % av deltagarna slutför samhällsorienteringen 
inom ett år från påbörjad kursstart. I slutintyget framgår då vilka delmoment 
som deltagaren klarat av vilket sedan är grund för Arbetsförmedlingens och 
bedömning av individens uppfyllande av sin etableringsplan. Att i den 
kommunala servicen inkludera ett lcostnadsdrivande moment kopplat till 
examination av samhällsorientering kommer inte nödvändigtvis innebära 
någon större skillnad kopplat till Arbetsförmedlingens processer kring 
etableringsplanen. Det är till exempel oklart ur många av delmomenten i 
slutintyget som Arbetsförmedlingen accepterar som godkänt utifrån dagens 
process. I kommuner där examination av samhällsorientering sker är 
samverkan med Arbetsförmedlingen befäst genom överenskommelser, något 
som Västerås stad inte har kunnat få till stånd sedan Arbetsförmedlingens 
omstrukturering. Att införa examination av samhällsorienteringen innan en 
bättre samverkan med Arbetsförmedlingen etablerats skulle inte med 
säkerhet leda till effekter kopplat till individers integration i samhället.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd
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§ 396 Dnr KS 2021/00139-1.3.7

Beslut - Svar på motion från (V) om att låta barnen ta plats i det 
offentliga rummet

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Shiar Mala Said och 
Gabriella Howlden (samtliga från V) har i en motion med rubriken Motion 
från (Y) om att låta barnen ta plats i det offentliga rummet föreslagit att 
berörda nämnder får i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat projekt som 
Stockholms framtidsgator, där barn och unga får vara delaktiga i att utforma 
hur gatan utanför deras skola skulle kunna se ut; projektet utvärderas och 
mynnar ut i ett förslag med konkreta principer för att göra barn och unga mer 
delaktiga i utformningen av samhällsplaneringen.

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 97 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och tekniska nämnden. 
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med remissvar. 
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med i huvudsak 
följande synpunkter. Gällande första att-satsen om att genomföra ett projekt 
likt Stockholms framtidsgator:

• En snabb analys av förutsättningarna i Västerås för att genomföra ett 
liknande projekt som i Stockholm visar att Västerås inte har liknande 
placering av skolor och lokalförutsättningar som i Stockholm. I Västerås 
ligger skolorna ofta vid en större gata där aspekter som genomfartstrafik, 
tillgänglighet för varuleveranser och sophämtning till skolan måste 
säkerställas. I Stockholm ligger skolorna i en innerstadsstruktur med ett 
finmaskigt gatunät som möjliggör många alternativa vägar runt kvarteren. 
För att genomföra ett liknande projekt i Västerås krävs därför en djupare 
analys av ifall det finns skolor som kan vara lämpliga för ett projekt.
• Byggnadsnämnden ser att ansvaret för genomförandet av ett likande 
projekt mest ligger på tekniska nämnden men att det kan finnas anledning att 
vara involverad i ett projekt om det beslutas om att ett sådant ska 
genomföras.
• Ett projekt liknande det som föreslås i motionen är kostnadsdrivande såväl 
vid planering och anläggning som vid drift av anläggningen. Ett 
genomförande är en ambitionsökning av teknik och fastighetsförvaltningens 
verksamhet och skulle kräva justering av tekniska nämndens rambudget. 
Gällande andra att-satsen om att låta projektet mynna ut i konkreta principer 
för att göra barn och unga mer delaktiga i utformningen av
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samhällsplaneringen:
• Ett förvaltningsövergripande arbete pågår inom Västerås stad för att 
implementera barnkonventionen. I denna process pågår under 2021 ett arbete 
där samtliga förvaltningar väljer ut ett par pilotprojekt med prövningar av 
barnets bästa i verksamheten, där dialog med barn och unga är en viktig 
ingrediens. Stadsbyggnadsförvaltningen har valt detaljplan för Norra 
Vallbyskolan som pilotprojekt. Där kommer de att jobba 
förvaltningsövergripande med bamrättsperspektivet bland annat genom en 
tidig dialog med barn och unga. Utifrån pilotprojekten kommer sedan 
samtliga förvaltningar att ta fram arbetssätt och rutiner för hur 
bamrättsperspektivet ska implementeras i förvaltningarnas verksamhet.
• Inom ramen för det strategiska utvecklingsområdet kraftsamling Skola först 
har teknik och fastighetsförvaltningen arbetat med utemiljön kring 
Vetterstorpsskolan och Piltorpsskolan. Eleverna har på olika sätt fått tänlca 
till om utemiljön och Piltorpsskolan gjorde en film där de unga själva på ett 
inspirerande sätt förmedlade sina idéer. Arbetssättet har varit utvecklande för 
både unga och vuxna genom att många yrkeskategorier, personer och 
organisationer lär känna och förstå varandra, vilket kan ge positiva effekter 
även för framtida arbete.
• Tekniska nämnden antog under 2020 en riktlinje som anger att det i arbetet 
med passager som ligger nära skolor, förskolor eller utgör en skolväg är 
lämpligt att låta bam vara delaktiga i arbetet. Grundskolenämnden har varit 
delaktiga i detta arbete.
• Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar också med delaktighet av barn 
och unga på olika sätt, till exempel vid ombyggnation eller utformning av 
lekplatser.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett arbete att implementera 
barnkonventionen i stadens alla förvaltningar. I detta arbete ingår också att 
titta på bättre samordning av samhällsplaneringsprocessema som gäller att 
bygga skolor och förskolor och att i olika skeden låta bam och unga komma 
till tals. Detta pågående arbete skapar förutsättningar för att göra 
beslutsunderlagen till nämnderna, mer demokratiska utifrån bams och ungas 
deltagande. Det är också en lärande process som kommer att avrapporteras 
mot kommunstyrelsen efter årsskiftet 2021-2022. Då kommer även framtida 
planer för hur arbetet kan fördjupas och hur barns och ungas involvering kan

förbättras i staden att redovisas. Genom kraftsamling Skola först har även de 
delar av förvaltningarnas verksamhet - i verkställigheten - kunnat beakta 
bamrättsperspektivet och involvera bam och unga i dialog om hur de vill ha 
det på sin skolgård och i området som ligger i anslutning till skolgården.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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§397 Dnr KS 2020/01892-3.10.1

Beslut - Svar på motion från (V) om att förbättra trafiksäkerheten 
i Skultuna

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (Y), Hawar Asaiesh (Y) och Vicktoria Bagi (V) har 
lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Förbättra 
trafiksäkerheten i Skultuna”. Enligt motionären är Skultuna på många sätt en 
mycket välfungerande och välskött del av kommunen med god kommunal 
service, bra bostäder, aktiva föreningar och butiker. Motionären vill dock 
lyfta att delar av trafikplaneringen har vissa brister som i sig inte är särskilt 
svåra att åtgärda, men som skulle betyda mycket för tillgängligheten och 
tryggheten i trafiken. En förbättrad trafiksituation för gående och cyklister 
skulle förhoppningsvis också leda till att fler lämnar bilen hemma vid resor 
inom tätorten. Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- Att trafiksäkerheten i Skultuna ses över utifrån fotgängares och cyklisters 
perspektiv,

- Att man särskilt beaktar bam- och tillgänglighetsperspektiv, samt

- Att det görs i samråd med andra intressenter än kommunen i de fall andra 
är ansvariga for sträckan.

Kommunfullmäktige beslutade 3 december 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till Skultuna kommundelsnämnd och till tekniska nämnden med 
önskan om svar senast 31 mars 2021.

Skultuna kommundelsnämnd beslutade 27 januari 2021 att godkänna och 
överlämna kommundelsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden beslutade 18 mars 2021 att godkänna och överlämna 
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls.

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med Skultuna 
kommundelsnämnd se över respektives ansvarsområden gällande 
trafiksäkerhet och trafikplanering på det kommunala vägnätet i Skultuna.

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med andra intressenter, då 
ansvarsområdena är fastställda, i det fall att tekniska nämnden är ansvarig,

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-07

75 (87)

arbeta med att identifiera objekt för ökad trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter i Skultuna, med särskilt beaktande om barn- och 
tillgänglighetsperspelctiven.

Justerandes signatur Utdrassbestyrkande
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§398 Dnr KS 2021/00834-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (M) angående Code of conduct i 
Västerås

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Motionen är inlämnad av Elisabeth Unell (M) och Anna Nordin (M).

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på en Code of Conduct för det politiska arbetet 
i Västerås. Bakgrunden är flera händelser den senaste tiden som visar på att 
det finns ett behov av en levande diskussion om hur politiker bemöter 
varandra. Flera akuta åtgärder behöver vidtas men det behövs också ett 
långsiktigt arbete med attityder och bemötande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§399 Dnr KS 2020/01724-2.7.3

Beslut - Svar på motion från (M) om att stoppa gängen

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken ”Motion från (M) om att 
stoppa.gängen” föreslagit att stoppa gängen. Brottsligheten har tagit ett 
grepp om vissa av våra yngre i Västerås. Detta märks bland annat i individ- 
och familj enämnden som behöver omhänderta alltför många unga personer. 
Denna utveckling går att stoppa om Västerås stad tar ett samlat tag för att 
försvara och förhindra för de gängkriminella. Vi måste stoppa tillflödet av 
nya gängmedlemmar, försvåra för gäng och göra det lättare att hoppa av 
gängen.

Kommunfullmäktige har 2020-11-05 § 366 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till individ- och familj enämnden, nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
och grundskolenämnden och de har inkommit med i huvudsak följande 
synpunkter.

- Västerås stad (KIFF och IFF) har nyligen fått besked om projektmedel på 
ca 2,5 miljoner från Centrum mot våldsbejalcande extremism och 
Brottsförebygganderådet för projektet “Uppsökande verksamhet för att 
motverka våldsbejakande extremism, och gängkriminalitet - ett 
samverkansprojekt”. Maj 2021 påbörjades arbetet med de personer som IFN 
rekryterade till projektet.

Syftet med projektet är att minska nyrekryteringen av barn och unga, upp till 
18 år, till våldsbejakande extremism och gängkriminalitet. Fältande 
socialsekreterare, fritidsgårdar, familj ecentrum, fritidsklubbar kommer vara 
navet i arbetet. I och med projektet kan nu mer uppsökande verksamhet 
kopplas på för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzonen.

- Pågående arbete finns där fältande socialsekreterare (individ- och
familj enämnden) och fritid- och förebyggande (nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande) har gemensamma föräldramöten i målgruppen. I projektet 
Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism och 
gängkriminalitet är ett mål att öka familjers nätverk och sociala sammanhang 
för att skapa tillit till samhället. Planerade aktiviteter är bland annat 
information på föräldramöten i stadsdelarnas skolor, att rekrytera minst 20 
familjer/ år till föräldrautbildningen Trygga föräldrar.

- För att individ- och familj enämnden skulle kunna yttra sig i frågan har 
tjänstepersoner från förvaltningen varit i kontakt med polismyndigheten och
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ställt frågan om kommunens möjligheter att genomföra kartläggning enligt 
ovanstående att-sats. Polismyndigheten, Cecilia Redell 
lokalpolisområdeschef, inkom med

följande svar; ”Det ligger inom polisens uppdrag att kartlägga Västerås 
kriminella nätverk, brottslighet och tillvägagångssätt. Detta görs 
kontinuerligt och det är i samverkan, främst med kommunpolisen som dessa 
uppgifter kommer till polisens kännedom. Det pågår nu ett omfattande arbete 
inom polisen för att ha en så omfattande och detaljerad lägesbild som möjligt 
avseende dessa frågor och avsikten är att åtgärder kopplade till den ska ske i 
samverkan med bland annat kommunen.”

- Det finns idag redan pågående?offentliga?insatser som syftar till att 
belcämpa?bland annat?kriminalitet.?Alla insatser verkar inte direkt mot 
kriminalitet eller brottslighet, men bidrar genom förebyggande åtgärder för 
att brottslighet ska minska och/eller ge människor andra förutsättningar för 
ett bättre liv. Utöver kommande?projekt?“Uppsökandeverksamhet för att 
motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - ett 
samverkansprojekf’?syftar nedanstående insatser?till?att motverka 
kriminalitet; Effektiv samordning för trygghet (EST), Tidiga samordnande 
insatser (TSI), Sociala insatsgrupper (SIG), Chance 2 Change och Skola 
först.

-1 projektet “Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism och gängkriminalitet - ett samverkansprojekf’ ingår att arbeta 
med kunslcapshöjande insatser kring gängkriminalitet och våldbejalcande 
extremism för personal inom socialtjänst, skola och fritidsverksamheter. 
Detta kommer att ske i samverkan med Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE).

- Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) har tydliga riktlinjer och 
kontrollsystem av föreningsstödet som är beslutade av kommunstyrelsen.
För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i Västerås Stad krävs det 
dessutom att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). 
Utgångspunkten för föreningsstöd är regeringsformens krav på allas likhet 
inför lagen, saklighet och opartiskhet. Det sker en kontinuerlig kontakt med 
föreningarna. Även när det gäller lokaluthyming är utgångspunkten 
regeringsformens krav på allas likhet inför lagen. Detta gäller det både 
föreningsliv och privatpersoner. Vid uthyrning till privatpersoner går det inte 
att utreda vid varje enskild bokning av privatperson om denne tillhör 
kriminella nätverk. Förvaltningen samverkar med stadens säkerhetsenhet och 
polismyndighet vid misstankar om oegentligheter och kriminell verksamhet i 
stadens lokaler.

- För att kunna bedriva en kvalificerad avhopparverksamhet krävs ett bra och 
nära samarbete mellan Västerås stads socialtjänst, polisens grova 
brottsavdelning samt övriga förvaltningar som kommer i kontakt med 
målgruppen inom Västerås stad. I dagsläget saknas ett samverkansavtal 
mellan Västerås och polisen kring dessa ärenden men det är under 
framtagande.

78 (87)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Västerås stad har flera insatser som redan idag samverkar och arbetar med 
avhoppare från kriminella nätverk samt att Individ och familjenämnden har 
tagit fram en handlingsplan för avhoppare. Enheten för vuxna med missbruk, 
bostadssociala enheten, enheten för våldsutsatta och enheten öppenvård 
missbruk är exempel på enheter som idag arbetar med avhoppare inom 
individ och familj eförvaltningen. För att enheterna ska kunna bedriva 
verksamhet för denna målgrupp krävs ett nära samarbete med polisen i varje 
enskilt ärende. Det är polisens uppgift att göra risk- och hotbedömningar och 
bidra med information till socialtjänsten att avhopparen avhåller sig från att 
begå nya kriminella handlingar eller återfaller i missbruk.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen gällande punkt 1, 2, 4 och 8 
bifalls och att övriga punkter inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i 
mångt och mycket är ett långsiktigt arbete. Flera av de aktiviteter som finns 
inom ramen för kommande handlingsplan gällande trygghetsskapande och 
brottsförebyggande, samt de aktiviteter som beskrivs i svaren från 
nämnderna möter upp motionens intention. Det är viktigt att kontinuerligt 
följa upp, utvärdera, analysera resultat och effekter av aktiviteterna. Detta för 
att kunna avgöra om insatserna ger den effekt som vi vill att de ska ge och 
leda emot.

Idag pågår olika aktiviteter för att uppnå denna motions intention och utifrån 
det behöver vi noga följa dessa insatser för att se att de når den effekt som är 
önskad. Utifrån de aktiviteter som beskrivs från nämnderna kommer 
stadsledningskontoret att följa upp och analysera arbetet för att sedan 
avrapportera resultat och effekter av dessa till kommunstyrelsen, 
Trygghetsrådet och Värna Västerås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 
september 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första, andra och fjärde och åttonde att-sats bifalls

2. Motionens tredje, femte, sjätte och sjunde att-sats föranleder ingen 
ytterligare åtgärd.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§400 Dnr KS 2021/01752-3.6.5

Interpellation från (M) till Bostad AB Mimers ordförande om 
svartuthyrning av bostäder

Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmäler en interpellation om svartuthyming av 
bostäder ställd till Bostad AB Mimers ordförande Jesper Brandberg (L).

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§401 Dnr KS 2021/01655-8.0.2

Interpellation från (M) till individ- och familjenämndens 
ordförande angående höga vräkningstal av barn i Västerås

Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmäler en interpellation om höga vräkningstal av barn i 
Västerås ställd till individ- och familjenämndens ordförande Ann-Louise 
Molin Östling (S).

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§402 Dnr KS 2021/01640-3.3.2

Motion från (KD) om att sälja Fredriksbergsbadet till 
bostadsbolaget Mimer

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD) och Ibrahim Onar (KD) anmäler en motion om att 
sälja Fredriksbergsbadet till bostadsbolaget Mimer.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§403 Dnr KS 2021/01638-8.2.4

Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för 
personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Samuel Stengård (KD), Amanda Grönlund (KD) och Ibrahim Onar (KD) 
anmäler en motion om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med 
psykisk ohälsa och missbruksproblematik.

Justerande" Utdragsbestyrkande
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§404 Dnr KS 2021/01814-5.3.2

Motion från (M) om att bryta utanförskapet i Västerås

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen for beredning.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Enes Bilalovic (M) anmäler en motion om att 
bryta utanförskapet i Västerås.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkaiide
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§405 Dnr KS 2021/01811-8.2.4

Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Anna Nordin (M) anmäler en motion om att 
förhindra att barn blir vräkta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§406 Dnr KS 2021/01818-1,5.2

Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Terese Pransjö (M) anmäler en motion om mer 
företagsvänliga nämnder i Västerås stad.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§407 Dnr KS 2021/01817-6.5.3

Motion från (M) om kvalificeringskrav på att vissa kursbetyg ska 
vara godkända för kommunalt sommarjobb

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Johan Henriksson (M) och Caroline Högström (M) anmäler en motion om 
kvalificeringskrav på att vissa kursbetyg ska vara godkända för kommunalt 
sommarjobb.

Justerander Utdraasbestvrkande
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Sammanträdesprotokoll § 380

Sammanträdesdatum 7 oktober 2021

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal,kl 16:50-16:58

Tjänstgörande ledamöter Ordförande Anders Teljebäck (S), l:e vice ordförande Djeila Ahundzada (S), 
2:e vice ordförande Marcus Jacobson (M), Carin Lidman (S), Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin 
Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig Nilsson (S), Mikael Sandberg (S), Maria Kesselring (S), Per-Inge 
Ahlbäck (S), Marita Öberg Molin (S), Madjid Ibrahim Ibrahim (S), Jenny Setterholm (S), Magnus 
Johansson (S), Anna Grön (S), Jakop Yildiz (S), Army Bustos Teljebäck (S), Shiar Mala Said (Y), Lars- 
Erik Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Ibrahim Onar (KD), Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård 
(KD), Mikael Damsgaard (M), Anna Nordin (M), Enes Bilalovic (M), Claes Kugelberg (M), Stefan 
Lindh (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth 
Unell (M), Jörgen Andersson (M), Marie Brandstedt (M), Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Jan 
Johansson (SD), Emil Thessén (-), Yicki Skure Eriksson (C), Adam Pettersson (C), Monica Stolpe 
Nordin (C), Karin Westlund (C), Roger Haddad (L), Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Bengt- 
Åke Nilsson (L), Jacob Axelson (L), Birgitta Åkerberg (L), Anna Thunell (MP), Markus Lindgren (MP)

Vid protokollet Lina Dahlström

Justeras Paragrafen förklaras omedelbart justerad

VÄSTERÅS STAD

Anslagshevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
Justeringsdatum 
Anslagsdatum 
Datum för nedtagande 
Förvaringsplats

2021-10-07
2021-10-07
2021-10-08
2021-10-30
Stadsledningskontoret

Q
Underskrift

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§380 Dnr KS 2021/01403-1.2.1

Beslut - Gemensamt VA-bolag med Mälarenergi i Västerås, 
Hallstahammars och Surahammars kommuner

Beslut
1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godlcänns bilda VA-bolag och 
fortsättningsvis äga 85 % av aktierna i bolaget.

2. Bolagsordning för VA-bolaget enligt bilaga 1, godlcänns.

3. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2, godlcänns.

4. Styrelsen för Mälarenergi AB får utse styrelserepresentanter för Västerås 
för det gemensamma VA-bolaget.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Särskilt yttrande
Anna Thunell (MP) inkommer med ett särskilt yttrande:

"I linje med Swecos rapport “Samverkan VA - gemensamt VA-bolag 
Västerås, Hallstahammar och Surahammar” (uppdragsnummer 13009075), 
är det MP:s syn att styrelsen för det nya VA-bolaget istället för en ren 
tjänstmannastyrelse bör ha en blandad styrelse med både tjänstemän och 
politiker från alla ingående kommuner. Detta dels för att få en politisk insyn 
och styrning i en grundläggande kommunal verksamhet, dels för att stärka 
möjligheterna till politisk förankring i samband med större beslut som 
investeringar och därmed sammanhängande taxeölcningar."

Ärendebeskrivning
Under 2016 uppvaktade Surahammars kommun Mälarenergi AB om ett 
samarbete inom vatten- och avloppsverlcsamhetema (VA-verksamhetema). 
En snabbutredning påvisade vilka legala förutsättningar som gällde avseende 
att köpa tjänster samt gemensamt bolag. Under tiden anslöt Hallstahammars 
kommun till dialogen, med syfte att stärka de tre kommunernas förmåga att 
hantera en fortsatt god vattenförsörjning och effektiv rening av 
avloppsvatten.

2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan Västerås, Hallstahammar och 
Surahammar om att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam VA- 
organisation och Sweco anlitas för att ta fram en rapport att presenteras för 
parterna våren 2020. Den pekar på ett antal förutsättningar för 
genomförande, bland annat att ett gemensamt bolag är en förutsättning för att 
kunna gå vidare.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Mälarenergi klargjorde också de förutsättningar som Mälarenergikoncemen 
ställde för att gå vidare med beslut och förberedelser för ett gemensamt VA- 
bolag. Dessa var:

• Bolaget ska ledas av en tjänstemannastyrelse

• Styrelsens mandat ska fördelas så att Västerås har en majoritet

• Kostnader för samgåendet och framtida ägande ska förhandlas innan avtal 
skrivs

• Avtal ska möjliggöra utökning av bolaget med fler kommuner

Både Hallstahammars och Surahammars kommun accepterade och ställde 
sig bakom dessa krav från Mälarenergi.

Vidare presenterades utredningen och planerna för Mälarenergis styrelse och 
kommunstyrelsen i Västerås, KS 2020/01691. Dessa ställde sig bakom att gå 
vidare med förhandlingar om att bilda gemensamt VA-bolag med 
Hallstahammar och Surahammar samt att gemensamt med dessa ta fram ta 
fram nödvändiga handlingar för bildande av bolaget.

Under våren 2021 har parterna gemensamt drivit arbetet med att ta fram 
underlag för hur ett gemensamt ägt bolag skulle kunna formeras och drivas. I 
det arbetet har det tagits med ett antal principiella förutsättningar utöver de 
som Mälarenergi ställde initialt. Dessa är:

• Priserna sätts och beslutas kommunvis

• Taxekonstruktioner och prisuppbyggnad synkroniseras över tid, varje 
kommun/VA-kollektiv bär sin egen kostnad

• Bolaget förfogar över lagd budget, inklusive investeringar

• Det kommer att göras en översyn av arbetsställen

• Mälarenergikoncemens styrning, policys och riktlinjer används för bolaget. 
Till exempel årsklocka, beslutsprocesser, planering, investeringsramar 
(kommunvis).

Följande handlingar och aktiviteter har genomförts inom ramen för 
framtagande av beslutsunderlag:

• Överenskommelse om kostnadsfördelning för initiala kostnader att utreda 
och bilda gemensamt VA-bolag

• Förhandling om rutiner och förväntningar i Flallstahammar och 
Surahammar avseende ramar för investeringar

• Förhandling om rutiner för beslutsordning i Hallstahammar och 
Surahammars kommuner

• Organisationsutredning och utredning av behov av personalresurser 

Ägarandelar fördelas enligt följande:

Justerandes signatur i Utdragsbestyrkande
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- Mälarenergi AB 85 %,

- Hallstahammars kommun 9 % och

- Surahammars kommunalteknik AB 6 %.

Bolagets kostnader består endast av de poster som delägarna bestämt att dela 
på, vilket är personal, kostnader för system, gemensamma kostnader för 
koncemgemensamma funktioner som t ex ekonomi, HR och kundsupport. 
Drift- och underhållskostnader tas inledningsvis av bolaget men belastar den 
ägare vars anläggning de hänförs till. Gemensamma kostnader som inte går 
att hänföra till viss anläggning ska fördelas mellan ägarna i proportion till 
ägarandel.

Investeringsmedel budgeteras av respektive delägare, då ägandet av 
anläggningar och distributionsnät ligger kvar inom respektive kommun.

Ärendet har föredragits i Mälarenergi ABs styrelse som har beslutat att 
godkänna att Mälarenergi AB arbetar vidare att förankra beslut om 
delägarskap inom respektive ägarkommun.

Stadsledningskontoret bedömer att Mälarenergi ABs VA-verksamhet 
tillsammans med VA-verksamheterna i Surahammar och Hallstahammar 
gynnas av att driva i ett gemensamt bolag. På detta sätt ser 
stadsledningskontoret att verksamheten ges bättre förutsättningar att arbeta 
med att förbättra och säkerställa leveranserna på lång sikt. Det är dock 
viktigt att det nya bolaget styrs så att de gemensamma kostnaderna över 
tiden inte ökar i förhållande till övriga kostnader. Det nya bolaget bör även 
kunna attrahera rätt kompetens inom ett område där det är svårt att finna rätt 
resurser, speciellt som mindre aktör. Vidare bedöms bolaget, med ett större 
sammanhängande geografiskt område, bättre kunna verka för att förbättra 
den ekologiska statusen i de sjöar och vattendrag som berörs av 
verksamheten. Stadsledningskontoret ser också att Mälarenergi genom sitt 
ägardirektiv har att arbeta för och med regional samverkan, och här ser 
stadsledningskontoret hur bolaget genom regional samverkan stärker 
regionens förmåga inom VA-området. Stadsledningskontoret ser det 
slutligen som viktigt att bolagets uppdragsavtal med respektive VA- 
huvudman måste vara tydliga för att bolaget ska kunna arbeta effektivt utan 
att behöva lägga tid på tolkningar av innehållet i avtalet som kräver 
managementresurser.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 22 september 
2021 och beslutade att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda VA-bolag och 
fortsättningsvis äga 85 % av aktierna i bolaget.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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2. Bolagsordning för VA-bolaget enligt bilaga 1, godkänns.

3. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2, godkänns.

4. Styrelsen för Mälarenergi AB får utse styrelserepresentanter för Västerås 
för det gemensamma VA-bolaget.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yrkanden
Carin Lidman (S), Anna Thunell (MP) och Samuel Stengård (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Mälarenergi AB 

Västerås stadshus AB

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


