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§ 71 Dnr KS 2022/01109-1.4.2 

Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från kommun-
fullmäktige hösten 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder daterad 2022-10-13 läggs till handlingarna.  

2. Följande uppdrag avslutas: 

2021/02510: Uppdrag - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 
länet. 

2021/02509: Uppdrag - Inför en mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning. 

2021/01397: Uppdrag - Inte kompensera för indraget studiebidrag på grund 
av skolk. 

2021/00302: Uppdrag - Komplettera appen "Mitt Västerås" i syfte att synlig-
göra byggnader och beskriva deras historia. 

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

2020/01382: Uppdrag - Göra en översyn av avgifterna vid upplåtelse av 
offentlig plats. 

2020/00476: Uppdrag - Ta fram en webbaserad utbildning och genus-
pedagogik för förskolan och skolan. 

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

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

2019/00064: Uppdrag - Kontakta Region Västmanlands kollektivtrafik-
myndighet för att utreda och införa tågstopp i Tillberga, Dingtuna och 
någonstans mellan Norra station och Hökåsen. 

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

2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten. 

2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett. 

2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde. 
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2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 
enligt konceptet första bostaden. 

2015/00216: Uppdrag - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i 
enlighet med vattenplanen. 

2015/00163: Uppdrag - Utred förutsättningar för att bygga tillgängligt från 
början. 

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

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

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt 
följande: 

"Under kommunfullmäktigedebatten framkom att flera ledamöter från 
majoriteten i kommunfullmäktige trodde att dessa uppdrag fortfarande skulle 
gälla. Det ifrågasattes varför vi tog upp dessa i debatten. Vi kan konstatera 
att uppdrag avskrivs trots att det även i majoriteten finns stöd för att dessa 
uppdrag ska genomföras. Därför återremitterades uppdragen och trots stödet 
för uppdragen väljer majoriteten att föreslå att de ska avskrivas." 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret två 
gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-
mäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. 
Sammanställningen påbörjades i september och har gjorts genom samarbete 
mellan stadssekreterare och ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 
Uppdrag från årsplan 2021 och 2022 ingår inte i denna sammanställning då 
de redovisas i delårsrapporterna och verksamhetsberättelsen. Samman-
ställningen omfattar 58 uppdrag och redovisningen gäller per 2022-10-13. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2023 återremitterades 
ärendet för att förtydliga kring följande två uppdrag: 

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

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

Dessa två uppdrag hade fallit bort från förslag till beslut i kommunfull-
mäktiges föredragningslista. Beslutet blev därför otydligt och togs om vilket 
innebar att ärendet återremitterades. Uppdragen finns med i beslutet från 
kommunstyrelsen den 14 december 2022, men för att inga oklarheter ska 
uppstå så tar kommunstyrelsen om detta beslut.  
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Yrkanden 

Elisabeth Unell yrkar att följande uppdrag inte avskrivs: 

- 2014/00281 Utveckla Johannisberg som en kanalstad ska finnas med i den 
fortsatta översiktliga planeringen för Västerås. 

- 2013/00449 Genomför en studie för att förnya Fiskartorget samordnat med 
byggnadsminnesförklaringen för Turbinhuset mm. 

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth Unells 
(M) förslag, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Amanda 
Grönlund (KD). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Lina Dahlström 
Epost: lina2.dahlstrom@vasteras.se 
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2023-02-07 
Diarienr 

KS 2022/01109- 1.4.2  

  

 

Kopia till 

Klicka här för att ange text. 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder daterad 2022-10-13 läggs till handlingarna.  

2. Följande uppdrag avslutas: 

2021/02510: Uppdrag - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 

länet. 

2021/02509: Uppdrag - Inför en mötesplats för äldre personer med 

funktionsnedsättning. 

2021/01397: Uppdrag - Inte kompensera för indraget studiebidrag på grund 

av skolk. 

2021/00302: Uppdrag - Komplettera appen "Mitt Västerås" i syfte att 

synliggöra byggnader och beskriva deras historia. 

2020/01696: Uppdrag - I kontakt med olika samarbetspartners ska 

kommunstyrelsen se till att affärsutvecklingen sker inom området vård och 

omsorg samt att arbeta för att Västerås stad blir en nationellt centrum för 

innovationer och företag inom vård och omsorg. 

2020/01382: Uppdrag - Göra en översyn av avgifterna vid upplåtelse av 

offentlig plats. 

2020/00476: Uppdrag - Ta fram en webbaserad utbildning och 

genuspedagogik för förskolan och skolan. 

2019/01501: Uppdrag - Utföra ett projekt för att plastbanta i Västerås stads 

verksamheter och minska nedskräpningen i kommunen. 

2019/02178: Uppdrag – Utreda och planera för en dragning av ett nytt gång- 

och cykelstråk längs med Svartån mellan Västerås city och Skultuna. 

2019/00064: Uppdrag - Kontakta Region Västmanlands 

kollektivtrafikmyndighet för att utreda och införa tågstopp i Tillberga, 

Dingtuna och någonstans mellan Norra station och Hökåsen. 

2019/00045: Uppdrag - Sammanhålla en större satsning på kommun- och 

stadsdelsutveckling i samverkan med civilsamhället. 

2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten. 
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2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett. 

2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde. 

2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 

enligt konceptet första bostaden. 

2015/00216: Uppdrag - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i 

enlighet med vattenplanen. 

2015/00163: Uppdrag - Utred förutsättningar för att bygga tillgängligt från 

början. 

2014/00281: Uppdrag - Utveckling av Johannisberg som en kanalstad ska 

finnas med i den fortsatta översiktliga planeringen för Västerås. 

2013/00449: Uppdrag - Genomföra en studie för att förnya Fiskartorget 

samordnat med byggnadsminnesförklaringen för Turbinhus med mera. 

 

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. Sammanställningen påbörjades i september och har gjorts 

genom samarbete mellan stadssekreterare och ansvariga handläggare på 

stadsledningskontoret. Uppdrag från årsplan 2021 och 2022 ingår inte i 

denna sammanställning då de redovisas i delårsrapporterna och 

verksamhetsberättelsen. Sammanställningen omfattar 58 uppdrag och 

redovisningen gäller per 2022-10-13. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2023 återremitterades 

ärendet för att förtydliga kring följande två uppdrag: 

2014/00281: Uppdrag - Utveckling av Johannisberg som en kanalstad ska 

finnas med i den fortsatta översiktliga planeringen för Västerås. 

2013/00449: Uppdrag - Genomföra en studie för att förnya Fiskartorget 

samordnat med byggnadsminnesförklaringen för Turbinhus med mera. 

Dessa två uppdrag hade fallit bort från förslag till beslut i 

kommunfullmäktiges föredragningslista. Beslutet blev därför otydligt och 

togs om vilket innebar att ärendet återremitterades. Uppdragen finns med i 

beslutet från kommunstyrelsen den 14 december 2022, men för att inga 

oklarheter ska uppstå så tar kommunstyrelsen om detta beslut.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 
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Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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Datum 

2022-10-13 

 

Kommunfullmäktige 
 

 

Ärendets 
startdatum 

Dnr Ärendemening Uppdraget Motpart Statusuppdatering 

2022-08-22 2022/01069 Uppdrag - Säkerställ en miljövänlig 
hantering av vattenflöden från 
stadens parkeringshus 

KF 2022-06-16 § 235 
Västerås stad ska 
säkerställa en 
miljövänlig hantering av 
vattenflöden från 
stadens parkeringshus 

Kommunstyrelsen Projektledare tillsatt september 2022 och uppdraget 
har startats, tidplan ej klar.   
 
2022-09-14  

2022-08-22 2022/01067 Uppdrag - Utforma en 
stadsgemensam riktlinje för det 
suicidpreventiva arbetet 

KF 2022-06-16 § 236 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utforma en 
stadsgemensam 
riktlinje för det 
suicidpreventiva 
arbetet. 

Kommunstyrelsen  Arbetet har påbörjats. Tidplan ej klar. 
 
2022-09-28 

2022-08-22 2022/01066 Uppdrag - Utveckling av Västerås 
skärgård 

KF 2022-06-16 § 234 
Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande 
får i uppdrag att 
tillsammans med 
tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och 
kulturnämnden ta fram 
ett utvecklingsprogram 
för Västerås skärgård 

Nämnden för 
idrott, fritid och 
förebyggande, 
tekniska 
nämnden, 
byggnadsnämnde
n, kulturnämnden 

Projektledare har tillsatts, tidplan ej ännu klar. 
  
2022-09-14  



2022-04-19 2022/00663 Uppdrag - Ta fram en strategi för 
Västerås framtida 
innovationssystem 

KF 2022-04-07 § 137 
Ta fram en strategi för 
Västerås framtida 
innovationssystem 

Kommunstyrelsen Arbete pågår tillsammans med Region Sörmland och 
Västmanland, Eskilstuna kommun och MDU. 
Avstämning med styrgrupp i oktober om 
avsiktsförklaring för fortsatt arbete. Uppdraget 
kommer kunna rapporteras kvartal 2 2023.  
  
2022-09-23  

2022-04-27 2022/00638 Uppdrag - Utarbeta och ta fram 
konkreta förslag för att förbättra 
företagsrankingen 

KF 2022-04-07 § 140 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utarbeta 
och ta fram konkreta 
förslag för att förbättra 
företagsrankingen 

Kommunstyrelsen Aktiviteter pågår under året, ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i slutet av 2022. 
 
2022-09-23  

2022-04-27 2022/00637 Uppdrag - Att utöka 
samhällsorienteringen i Västerås 
samt införa ett avslutande 
kunskapsprov 

KF 2022-04-07 § 139 
Att utöka 
samhällsorienteringen i 
Västerås samt införa ett 
avslutande 
kunskapsprov 

Individ- och 
familjenämnden 

Arbete påbörjat hos individ- och familjeförvaltningen. 
 
2022-09-16  

2022-04-27 2022/00635 Uppdrag - Utreda möjligheterna till 
och eventuellt genomföra ett 
fiskevårdsprojekt  

KF 2022-04-07 § 136 
Utreda möjligheterna till 
och eventuellt 
genomföra ett 
fiskevårdsprojekt  

Kommunstyrelsen Utredning pågår och förväntas vara klart för beslut i 
december 2022. 
 
2022-09-29 

 2022/00501 Uppdrag - Inrätta ett årligt 
byggnadsvårdspris i Västerås 

KF 2022-03-10 § 77 
Stadsledningskontoret 
får i uppdrag att inrätta 
ett årligt 
byggnadsvårdspris. 

Kommunstyrelsen Uppdragsplanering pågår. Priset planeras att kunna 
delas ut för första gången under 2023.  
 
2022-09-14  

2022-04-01 2022/00500 Uppdrag - Utforma ett 
stadsövergripande förslag på hur 
nämnderna kan webbsända delar 
av sina sammanträden 

KF 2022-03-10 § 76 
Stadsledningskontoret 
får i uppdrag att 
utforma ett 
stadsövergripande 
förslag på hur 
nämnderna kan 
webbsända delar av 

Kommunstyrelsen Utredning pågår. Ärendet planeras att kunna tas upp 
för politisk behandling under första kvartalet 2023. 
 
2022-09-29 



sina sammanträden, 
samt undersöka 
möjligheten för 
allmänheten att 
interagera med 
nämnderna  

2022-02-14 2022/00272 Uppdrag - Säkerställa att 
avgörande moment i försäljningar 
dokumenteras, att säkerställa 
adekvata möjligheter till 
uppföljning av avtalade villkor 
kopplat till utlovade investeringar 
samt att fastställa riktlinje för 
avyttrande av befintliga fastigheter 
och byggnader 

KF 2022-02-03 § 33 
Fastighetsnämnden får 
i uppdrag att säkerställa 
att avgörande moment i 
försäljningar 
dokumenteras, att 
säkerställa adekvata 
möjligheter till 
uppföljning av avtalade 
villkor kopplat till 
utlovade investeringar 
samt att fastställa riktli 

Fastighetsnämnde
n 

Fastighetsnämnden har enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen beslutat om Förslag till riktlinjer för 
avyttrande av befintliga fastigheter och överlämnat till 
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet ska tas upp i 
kommunstyrelsen, planerat december 2022. Men 
utgångspunkten nu är att återföra ett breddat uppdrag 
till fastighetsnämnden. Riktlinjen skulle därmed 
omfatta köp och försäljning av fastigheter, tomrätter, 
arrenden och motsvarande ("jordabalksärenden"). 
    
2022-09-23  

2022-02-14 2022/00271 Uppdrag -  Projektera och ta fram 
underlag för investeringsbeslut 
inkluderat redovisning av 
driftkostnadskonsekvenser för 
RoRo-läget i Västerås 

KF 2022-02-03 § 29 
Tekniska nämnden får i 
uppdrag att projektera 
och ta fram underlag för 
investeringsbeslut 
inkluderat redovisning 
av 
driftkostnadskonsekven
ser, med 
återrapportering senast 
kvartal 1 2023 

Tekniska 
nämnden 

Uppdraget pågår med bland annat fördjupade 
utredningar kopplat till Strandbron och Stallhagsbron. 
Återrapport till tekniska nämnden beräknas till kvartal 
2 2023. 
 
2022-09-28 

2022-01-03 2022/00009 Uppdrag - Tydliggör och 
medvetandegör för alla som 
arbetar med myndighetsutövning 
att myndighetsutövningen också 
har ett näringslivsfrämjande 
perspektiv 

KF 2021-12-02 § 487 
Att tydliggöra och 
medvetandegöra för 
alla som arbetar med 
myndighetsutövning i 
Västerås att 
myndighetsutövning 
också har ett 

Kommunstyrelsen Aktiviteter pågår under året och återrapportering till 
komunstyrelsen ska ske i slutet på 2022.   
 
2022-09-23  



näringslivsfrämjande 
perspektiv. 

2022-01-03 2022/00008 Uppdrag - Ta fram underlag för att 
företag som vill etablera sig eller 
utöka verksamheten ska kunna få 
besked om kostnad samt 
tidsåtgång för tillstånd 

KF 2021-12-02 § 487 
Att ta fram ett underlag 
där företag som vill 
etablera eller utöka sin 
verksamhet ska kunna 
få ett besked om 
kostnad för tillstånd vid 
första träffen samt den 
maximala tiden innan 
besked ges om 
tillstånd. 

Kommunstyrelsen Ärendet återrapporteras under senhösten 2022. 
 
2022-09-26  

2021-12-22 2021/02510 Uppdrag - Bygg upp en 
utbildningsavdelning för äldrevård i 
länet 

KF 2021-12-02 § 492 
Västerås kommun i 
samarbet med Region 
Västmanland tar initiativ 
till en länsgemensam 
utbildningsavdelning 
inom äldrevård med 
syfte att höja den 
medicinska 
kompetensen 

Äldrenämnden Förvaltningen fortsätter samarbeta med 
kompetensutvecklingsfrågor med de aktiviteter som 
påbörjats med MDU och regionen. Uppdraget kan 
avslutas efter denna rapportering.  
  
2022-09-21  

2021-12-22 2021/02509 Uppdrag - Inför en mötesplats för 
äldre personer med 
funktionsnedsättning 

KF 2021-12-02 § 491 
Äldrenämden och 
nämnden för personer 
med 
funktionsnedsättning får 
i uppdrag att att 
säkerställa tillgången till 
en mötesplats för äldre 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Äldrenämnden, 
nämnden för 
personer med 
med 
funktionsnedsättni
ng 

Mötesplats för äldre med funktionsnedsättning enligt 
LSS kommer att öppnas i oktober 2022. Om intresset 
blir stort tas ställning till om verksamheten behöver 
utökas. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering.   
 
2022-09-21  

2021-12-22 2021/02508 Uppdrag - Utred fler platser att 
sätta upp vattenposter på 

KF 2021-12-02 § 489 
Berörda nämnder ska 
tillsammans med 
Mälarenergi utreda fler 

Mälarenergi, 
tekniska nämnden 

Arbetet hanteras löpande i planering av om- och 
nybyggnationer. 
 
2022-09-29 



platser att sätta upp 
vattenposter på, 
exempelvis i närheten 
av stora lekplatser men 
också i våra 
stadsdelscentrum och i 
serviceorterna 

2021-12-22 2021/02505 Uppdrag - Framtagande av riktlinje 
för mikroplaster 

KF 2021-10-28 § 490 
Att ta fram en riktlinje 
för att begränsa 
användandet av 
konstgräs på allmänna 
platser, till exempel 
rondeller och lekytor. 

Kommunstyrelsen Arbete pågår med att implementera arbetet i 
handlingsplan för yt- och grundvatten samt den ännu 
ej beslutade handlingsplan för plast i Västerås. 
 
2022-09-29 

2021-11-29 2021/02314 Uppdrag - I samråd med andra 
intressenter arbeta med att 
identifiera objekt för ökad 
trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter i Skultuna, med 
särskilt beaktande om barn- och 
tillgänglighetsperspektiven 

KF 2021-11-11 § 453 
Tekniska nämnden ges 
i uppdrag att i samråd 
med andra intressenter, 
då ansvarsområdena är 
fastställda, i det fall att 
tekniska nämnden är 
ansvarig, arbeta med 
att identifiera objekt för 
ökad trafiksäkerhet för 
gång- och cykeltrafikant 

Tekniska 
nämnden 

Uppdraget har varit vilande på grund av resursbrist 
men beräknas fortgå under hösten 2022 med 
beräknad återrapport till tekniska nämnden under 
2023. 
 
2022-09-28 

2021-11-29 2021/02313 Uppdrag - Se över respektives 
ansvarsområden gällande 
trafiksäkerhet och trafikplanering 
på det kommunala vägnätet i 
Skultuna 

KF 2021-11-11 § 453 
Tekniska nämnden ges 
i uppdrag att 
tillsammans med 
Skultuna 
kommundelsnämnd se 
över respektives 
ansvarsområden 
gällande trafiksäkerhet 
och trafikplanering på 
det kommunala 
vägnätet i Skultuna. 

Tekniska 
nämnden 

Uppdraget har varit vilande på grund av resursbrist 
men beräknas fortgå under hösten 2022 med 
beräknad återrapport till tekniska nämnden under 
2023. 
 
2022-09-28 



2021-11-29 2021/02308 Uppdrag - Ta fram en 
handlingsplan för att planera och 
konkretisera arbetet med 
jämställdhet, samt följa upp 
handlingsplanen genom ett årligt 
jämställdhetsbokslut 

KF 2021-11-11 § 446 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att 
planera och 
konkretisera arbetet 
med jämställdhet.  
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att följa upp 
handlingsplanen för 
jämställdhet genom ett 
årligt 
jämställdhetsbokslut 

Kommunstyrelsen Handlingsplanen tas fram efter att en 
utbildningsinsats av konsult är gjord under våren 
2022 för 8 olika målgrupper (personer i 
ledningsfunktioner). Utbildningsinsatsen ligger till 
grund för kommande handlingsplan. Planeras till 
kommunstyrelsen tidigast innan årsskiftet 2022/2023.  
 
2022-09-12  

2021-10-19 2021/01883 Uppdrag - Ta fram nämnds- och 
bolagsövergripande åtgärder mot 
välfärdsbrott 

KF 2021-10-07 § 392 - 
kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram 
nämnds- och 
bolagsövergripande 
åtgärder mot 
välfärdsbrott.  

Kommunstyrelsen Planen är att samtliga förvaltningar ska uppdras att 
riskanalysera sina verksamheter och följas upp 
genom internkontrollplanen. Planen är att 
riskanalysen ska ske under tertial 1 2023. 
    
2022-09-09  

2021-10-19 2021/01882 Uppdrag - Samordna 
genomförandet av information om 
välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare 

KF 2021-10-07 § 392 - 
Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att samordna 
genomförandet av 
information om 
välfärdsbrott till alla 
stadens medarbetare.  

Kommunstyrelsen Information kommer ges på stadens intranät i 
samband med att det blir ett konkret uppdrag i 
internkontrollplanen.  
  
2022-09-09  

2021-10-19 2021/01878 Uppdrag - 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 

KF 2021-10-07 §390 - 
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 

Tekniska 
nämnden 

Finns inget nytt att redovisa. Sedan tidigare är 
uppdraget resurssatt för utförande under 2022.  
 
2022-09-16  



intresserade av att 
medverka i projektet. 

2021-09-16 2021/01636 Uppdrag - Uppförande av staty 
över Anders Ynge Pers 

KF 2021-09-02 § 338 
Motionens intentioner 
hanteras vidare inom 
ramen för 
Kulturnämndens arbete 
och enligt gällande 
styrdokument för konst. 
Arbetet ska ske i 
samråd med 
initiativtagaren Nathan 
Shachar samt Anders 
Yngve Pers barn. 

Kulturnämnden Förstudie pågår. Nästa steg är att formulera ett 
konstprogram som ligger till grund för genomförandet.  
  
2022-09-14  

2021-08-18 2021/01397 Uppdrag - Inte kompensera för 
indraget studiebidrag på grund av 
skolk 

KF 2021-06-17 § 301 - 
Stadens riktlinjer för 
ekonmiskt bistånd ska 
uppdateras med Växjös 
kommun som 
utgångspunkt 

Individ- och 
familjenämnden 

Individ- och familjenämnden har reviderat sina 
riktlinjer avseende detta och hanterar dessa ärenden i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget 
kan avslutas efter denna rapportering. 
 
2022-09-08 

2021-08-18 2021/01396 Uppdrag - Arbeta för en mer 
jämställd namngivning av parker, 
platser och gator 

KF 2021-06-17 § 300 - 
Byggnadsnämnden får i 
uppdrag att öka antalet 
parker, platser och 
gator namngivna efter 
framstående kvinnor 
med koppling till 
Västerås 

Byggnadsnämnde
n 

Återrapport väntas till kvartal 4 2022. 
 
2022-09-14  

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

KF 2021-03-11 § 121 
Fastighetsnämnden får 
i uppdrag att i samråd 
med kommunstyrelsen 
presentera alternativa 
lösningar för 
Rocklundaområdet och 
det som 
Rocklundaavtalet 

Fastighetsnämnde
n 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16 att: ”Ägare 
till Rocklunda Fastigheter AB, org.nr 556060-5213, 
medges inte att indirekt överlåta fastigheten Västerås 
Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
AB, org.nr 556981-7660, eller något till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående 
bolag.” Utredningen fortsätter och någon alterativ 
lösning är ej presenterad. 
 



(huvud-/grundavtalet) 
idag reglerar. 

2022-10-03 

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

KFM 2021-02-04 § 79 Utbildning- och 
arbetsmarknadsnä
mnden 

Uppdraget följer projektplanen och kan 
förhoppningsvis slutrapporteras hösten 2022. 
 
 2022-09-16  

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

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

Kulturnämnden, 
byggnadsnämnde
n 

Kulturnämmden tillsammans med byggnadsnämnden 
har kompletterat appen "Mitt Västerås" i syfte att 
synliggöra byggnader och deras historia. Uppdraget 
har återrapporterats till nämnderna. Resultatet kan 
ses i appen. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
 
2022-09-14  

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

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

Kommunstyrelsen MDU har inrättat ett center för utveckling av hälsa och 
välfärdsteknik med avsikt att bli både ett regionalt och 
nationellt nav för utvecklingen. Huvudsaklig part i 
staden är vård- och omsorgsförvaltningen då frågorna 
kopplas huvudsakligen till deras verksamhet. Det 
kommer att genomföras i samverkan med Eskilstuna, 
Västerås stad, robotdalen med flera. Frågan hanteras 
också inom ramen för samhällskontraktet. Uppdraget 
kan avslutas efter denna rapportering. 
 
2022-09-26  

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

KFM 2020-09-03 § 187 
En översyn av 
avgifterna vid 
upplåtelse av offentlig 
plats genomförs med 
syftet att främja en 
levande stadskärna. 

Kommunstyrelsen Tekniska nämnden har genomfört en översyn av 
avgifterna, men ärendet har inte hanterats av 
kommunfullmäktige än. Däremot hanterades avgift för 
upplåtelse av enpersonsfordon (elsparkcykel) av 
kommunfullmäktige i februari 2022. Mot bakgrund av 
detta kan uppdraget avslutas efter denna 
rapportering.   



Avgifterna som 
identifieras som särskilt 
hämmande revideras i 
samråd med berörda 
parter, exempelvis 
Västerås .... 

 
2020-09-22  

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

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

Byggnadsnämnde
n 

Planprogrammet är beräknat  att gå ut på samråd 
kvartal 2 2023.  
  
2022-09-14  

2020-09-22 2020/01380 Uppdrag - Ta fram ett 
Arkitekturprogram 

KFM 2020-09-03 § 183 
Byggnadsnämnden får i 
uppdrag att ta fram ett 
Arkitektprogram  

Byggnadsnämnde
n 

Remiss pågår, fastighetsnämnden samt Skultuna 
kommundelsnämnd har beviljats förlängd remisstid till 
och med 23 november. Arkitekturprogrammet 
planeras att antas kvartal 2 2023.   
 
2022-09-15  

2020-09-22 2020/01379 Uppdrag - Ta fram en ny 
översiktsplan från 
aktualitetsprövningens slutsats och 
förslag på inriktning för Västerås 
översiktsplan (ÖP) 2040 

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

Kommunstyrelsen Internt arbete pågår med framtagande av 
översiktsplanen. Samråd är beräknat till sommaren 
2023. 
 
2022-09-14  

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

KFM 2020-05-07 § 136 
2. Tekniska nämnden 
får i uppdrag att 
utveckla 
Lögarängsområdet i 
samarbete med 
Nämnden för idrott, 

Tekniska 
nämnden, 
Nämnden fö idrott, 
fritid och 
förebyggande, 
Byggnadsnämnde
n 

Under hösten 2022 kommer förslag till handlingsplan 
fördigställas. Remiss internt till 
teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur-idrott 
och fritidsförvaltningen. Medel äskas i årsplanearbetet 
2023 för åtgärder. Ska godkännas av tekniska 
nämnden, därefter till kommunstyrelsen för 
återrapport. 



fritid och förebyggande 
samt 
Byggnadsnämnden 
enligt programmets mål 
och ställningstaganden. 
I uppdraget ingår att i 
samråd med .... 

 
2022-09-14  

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

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

Kommunstyrelsen Svårhanterat uppdrag. Film i ämnet finns i dagsläget 
inte att köpa på marknaden. Ett förslag är att hantera 
uppdraget är att arbeta fram ett diskussionsmaterial 
för förskolans och skolans medarbetare, och att 
utesluta filmen. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
 
2022-09-26  

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

KFM 2019-12-05 § 344 
Byggnadsnämnden ges 
i uppdrag i samarbete 
med tekniska nämnden 
utreda de fysiska och 
ekonomiska 
planeringsförutsättning
ar för kollektivtrafikens 
behov i en växande 
kommun och dess 
kommundelar 

Byggnadsnämnde
n, Tekniska 
nämnden 

De fysiska planeringsförutsättningarna för starka stråk 
inom stadstrafiken har presenterats för 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden under 
våren 2022. Nu fortgår utredningsarbetet med de 
ekonomiska planeringsförutsättningarna som 
planeras återrapporteras till byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden under kvartal 1 2023. 
 
2022-09-28 

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

KFM 2019-10-03 § 249 
3. Tekniska nämnden 
uppdras att utreda 
förutsättningarna för en 
möjlig dragning av ett 
nytt gång- och 
cykelstråk längs med 
Svartån, mellan 

Tekniska 
nämnden 

Uppdrag slutfört och återrapporterat till tekniska 
nämnden. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
 
2022-09-14  



Västerås City och 
Skultuna. Uppdraget 
ska ske i dialog och 
samarbete med 
berörda aktörer ... 

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

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

Kommunstyrelsen Handlingsplan plast har under 2022 varit ute på 
remiss och är klar för politisk beslut. Uppdraget pågår 
i ärende KS 2021/00021. 
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering. 
 
2022-09-29 

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

KFM 2019-06-19 § 176 
2. Kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att 
konkretisera de tre 
strategiska 
utvecklingsområdena. - 
En modern, attraktiv 
och hållbar kommunal 
verksamhet/organisatio
n - med fokus på 
Västeråsarnas behov. I 
uppdraget ingår att 
konkretisera... 

Kommunstyrelsen Uppdraget är ett av tre strategiska 
utvecklingsområden. Det redovisas i samband med 
verksamhetsberättelse för 2022.  
 
2022-09-26  

2019-01-08 2019/00064 Uppdrag - Kontakta Region 
Västmanlands 
kollektivtrafikmyndighet för att 
utreda och införa tågstopp i 
Tillberga, Dingtuna och 
någonstans mellan Norra station 
och Hökåsen 

KFM 2018-11-29 § 324 
18. Tekniska nämnden 
får i uppdrag att ta 
kontakt med Kontakta 
Region Västmanlands 
kollektivtrafikmyndighet 
för att utreda och införa 
tågstopp i Tillberga, 
Dingtuna och 
någonstans mellan 

Tekniska 
nämnden 

Kontakt med Region Västmanland Regional 
utvecklingsförvaltning samt Kollektivtrafikmyndigheten 
och Trafikverket är etablerad utifrån pågående arbete 
med Åtgärdsvalsstudie Tillgänglig mobilitet till och 
från Finnslätten. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
 
2022-09-28 



Norra station och 
Hökåsen.    

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

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

Kommunstyrelsen Arbete pågår. Beräknas återrapporteras i april 2023. 
 
2022-10-03 

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

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

Kommunstyrelsen, 
Fastighetsnämnde
n, Utbildning- och 
arbetsmarknadsnä
mnden, 
Grundskolenämde
n, 
Förskolenämnden, 
Skultuna 
kommundelsnämn
d 

Kompensation för investeringar har setts över från 

årsplan 2022 och förslag till investeringspolicy finns 

framtagen och väntar på politisk beredning.   

 
2022-09-30 

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

KFM 2018-11-29 § 324 
7. Kommunstyrelsen får 
i uppdrag att 
tillsammans med 
nämnden för idrott- och 
friluftsliv, kulturnämden 
hålla samman en större 
satsning på kommun- 
och stadsdelsutveckling 
i samverkan med 
civilsamhället för att 
öka tryggheten och ....  

Kommunstyrelsen, 
Nämnden för 
idrott- och 
friluftsliv, 
Kulturnämden 

Fem workshops är genomförda och uppföljning 
kopplat till dessa kommer att genomföras vid 
årsskiftet 2022/2023. Utifrån att detta ligger inom 
ramen för vårt planerade uppdrag kopplat till 
stadsdelsutveckling kan uppdraget avslutas efter 
denna rapportering.  
  
2022-09-14  



2019-01-07 2019/00041 Uppdrag - Ta fram ett arbetssätt 
där arbetet är fokuserat med tidiga 
samordnade insatser för barn i en 
utsatt situation 

KFM 2018-11-29 § 324 
5. Individ- och 
familjenämnden, 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnd
en, 
grundskolenämnden, 
förskolenämnden,  
Skultuna 
kommundelsnämnd, 
nämnden för idrott- och 
friluftsliv och 
kulturnämnden får i 
uppdrag att ta fram ett 
arbetssätt ... 

Individ- och 
familjenämnden, 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnä
mnden, 
grundskolenämnd
en, 
förskolenämnden,  
Skultuna 
kommundelsnämn
d, nämnden för 
idrott- och friluftsliv 
och 
kulturnämnden 

Ärendet har återrapporterats till kommunstyrelsen i 
augusti 2022. Uppdraget förlängs till och med den 30 
juni 2023.  
   
2022-09-21  

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

KFM 2018-11-29 § 324 
Grundskolenämnde och 
Skultuna 
kommundelsnämnd får 
i uppdrag att starta 
satsningen på att för 
bättrat skolresultatet så 
att andelen elever som 
har godkänt i alla 
ämnen under 
mandatperioden höjs 
från dagens nivå 71,9 
procent till minst 

Grundskolenämnd
en, Skultuna 
kommundelsnämn
d 

Uppdraget är en del av barn- och 
utbildningsförvaltningens samt Skultuna 
kommundelsförvaltnings ordinarie uppdrag. De 
nämnda förvaltningarna följer upp arbetet genom 
förvaltningarnas ordinarie verksamhetsuppföljning. 
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.  
 
2022-09-16  

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

KFM 2018-12-06 § 371 
1. ge kommunstyrelsen 
uppdrag med en remiss 
till samtliga nämder, att 
ta fram lämpliga 
nyckeltal vad gäller 
integration i Västerås 
stad. 2. dessa nyckeltal 
årligen mäts och att 

Kommunstyrelsen En återrapportering av uppdraget är planerat till 
kommunstyrelsen hösten 2022 och därefter 
kommunfullmäktige. Uppdraget kommer att avslutas 
efter återrapporteringen. 
   
2022-09-15  



utvärdering rapporteras 
till kommunfullmäktige. 

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

KFM 2018-09-06 § 200 
KS ges i uppdrag att 
genomföra en översyn 
av berörda nämnders 
reglementen i samband 
med genomförandet av 
den nya 
organisationen, varvid 
samråd ska ske med 
berörda nämnder. 

Kommunstyrelsen Förslag på nya reglementen för stadens samtliga 
nämnder är klara. Den politiska majoriteten i 
kommunstyrelsen har bedömt att nya reglementen 
ska hanteras först efter att valet genomförts och 
"valfullmäktige" ägt rum.   
 
2022-09-23  

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

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

Kommunstyrelsen Ansvar för biljettsystem kopplat till kollektivtrafiken 
ligger utanför Västerås stads ansvarsområde. 
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.  
 
2022-09-28 

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

KFM 2018-04-12 § 123, 
4. Tekniska nämnden 
får i uppdrag att 
tillsammans med 
Erikslunds 
handelsområde arbeta 
för att utveckla 
utemiljön i området. 

Tekniska 
nämnden 

En handlingsplan är framtagen och flertalet åtgärder 
är genomförda. Det övergripande 
samordningsansvaret har flyttats till Närsam med 
fokus på etableringar. Arbetet rullar vidare inom 
Närsams inarbetade struktur för möten och 
samordning i ett årshjul. Uppdraget kan avslutas efter 
denna rapportering. 
 
2022-09-14  

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

KFM 2018-02-01 § 1 
Rapporten läggs till 
handlingarna. 2 KS  
uppdras att arbeta 
vidare med 
rekommendationer i 

Kommunstyrelsen Uppdraget är tänkt att återrapporteras tillsammans 

med ärende 2020/0001, uppdrag att utvärdera 

planerings- och budgetprocessen i Västerås stad, 

vilket väntar på politisk beredning hos 

kommunstyrelsen.   

 



rapporten. 3 Ska 
finasieras inom befintlig 
ram. 4 KS ska 
återrapportera 
uppdragen till KFM 
senast december 2019.  

2022-09-30 

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

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

Fastighetsnämnde
n, 
byggnadsnämnde
n 

Färdig detaljplan krävs för att kunna genomföra 
uppdraget i närtid. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
ser två alternativ - Lövhagen 33 på Råby eller del av 
bostadsetapp 3 på Södra Källtorp. Ärendet planeras 
att lyftas till fastighetsnämnden för beslut under 
hösten 2022 och uppdraget ingår i ordinarie arbete. 
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering.   
 
2022-09-14  

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

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

Kommunstyrelsen Uppdraget planeras återrapporteras till 
kommunstyrelsen i oktober 2022.   
 
2022-09-23  

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

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

Kommunstyrelsen Faunapassagen vid Fiskartorget är färdig, 
faunapassage vid Falkenbergska kvarnen byggs 
under 2022. 
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering. 
 
2022-09-29 



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

KFM 2014-11-27, § 308 
- Budget 2015. 
Byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden 
uppdras att utreda 
förutsättningarna för att 
bygga tillgängligt från 
början, till exempel 
enligt principerna för 
Universell design. 

Byggnadsnämnde
n 

Fastighetsnämnden och byggnadsnämnden har haft 
Lögarängsbadet som pilotprojekt där det 
konstaterades att vi idag bygger tillgängligt från 
början i alla nybyggnadsprojekt på fastighetskopplad 
nyproduktion, det är en väl inarbetad rutin, enligt BBR 
och Bygg ikapp. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
 
2022-09-15  

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

KFM § 51, 2013-03-07 - 
Uppmaning till 
kommunstyrelsen att ha 
med idén om 
Johannisbergs 
kanalstad i den fortsatta 
översiktliga planeringen 
för Västerås. 

Kommunstyrelsen Uppdraget är från 2013. Fokus i arbetet med en 
framtida översiktsplan är ett hållbart 
samhällsbyggande sett ur ekonomiska, sociala och 
ekologiska aspekter. I arbetet med nuvarande 
översiktsplan tas en inriktning fram som går i linje 
med Agenda 2030. KFM § 51, 2013-03-07 - 
Uppmaning till kommunstyrelsen att ha med idén om 
Johannisbergs kanalstad i den fortsatta översiktliga 
planeringen för Västerås. Då uppdraget är en 
uppmaning föreslås att det avslutas och 
uppmaningen tas med i arbetet med framtagande av 
ny översiktsplan. Uppdraget kan avslutas efter denna 
rapportering. 
2022-09-14  

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

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

Kommunstyrelsen Vilar i väntan på arbetet med planprogram eller 
fördjupning av översiktsplanen Björnö. 
   
2022-09-14  

2013-05-28 2013/00449 Uppdrag - Genomföra en studie för 
att förnya Fiskartorget samordnat 

KFM § 110, 2013-05-
02. Kommunstyrelsen 
uppdras att genomföra 

Kommunstyrelsen I uppdraget ingår tre deluppdrag 
1.Förnyelse av Fiskartorget-tas med i 
innerstadsstrategin 2022/00139 klart 



med byggnadsminnesförklaringen 
för Turbinhus med mera 

en studie i samråd med 
berörda nämnder och 
styrelser för att förnya 
Fiskartorget samordnat 
med 
byggnadsminnesförklari
ng för Turbinhus, 
kraftverksdamm, samt 
vandringsväg för fisk 
vid Slottsbron. 

2.Byggnadsminnesförklaring för Turbinhus och 
kraftverksdamm- beslut tas i Länsstyrelsen under 
hösten 2022 
3.Vandringsväg fisk -klar 
Uppdraget kan avslutas efter denna rapportering. 
2022-09-14  
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