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

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 
 

 

3 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

 

4 Dnr KS 2023/00449-1.1.1 
Valärenden vid kommunfullmäktige 2023-03-09 

Förslag till beslut: 
1. Nedanstående personer entledigas från angivna uppdrag: 

Vestin Özel (SD) – Ersättare i kommunfullmäktige 

Anna Thunell (MP) – Ersättare i individ- och familjenämnden 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås parkerings AB 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås flygfastigheter AB 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås utvecklingsfastigheter AB 

Helena Bjurstedt (SD) – Ledamot i Västerås stads revisorer 

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid: 

XX (SD) utses till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden till dess att 
kommunfullmäktige förrättar nytt val 

XX (SD) utses till ny ersättare i kulturnämnden till dess att 
kommunfullmäktige förrättar nytt val 

XX (SD) utses till ny ledamot byggnadsnämnden till dess att 
kommunfullmäktige förrättar nytt val 

XX (S) utses till ny ersättare i äldrenämnden till dess att kommunfullmäktige 
förrättar nytt val 

XX (S) utses till ny ersättare i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 
till och med den 31 december 2026 

XX (S) utses till ny ledamot i Mälarenergi AB till och med den 31 december 
2026 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2023-03-02 
 

 
 

3 (20) 
 

 

XX (S) utses till ny ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB till och med den 
31 december 2026 

XX (S) utses till ny ledamot Mälarenergi Försäljning AB till och med den 31 
december 2026 

XX (S) utses till ny ledamot i Mälarenergi Elnät AB till och med den 31 
december 2026 

Marie Sundström (MP) utses till ny ersättare i individ- och familjenämnden 
till dess att kommunfullmäktige förrättar nytt val. 

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås parkerings AB till och 
med den 31 december 2026. 

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB 
till och med den 31 december 2026. 

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås flygfastigheter AB till och 
med den 31 december 2026. 

Hans Eckerrot (M) utses till ny ledamot i Västerås utvecklingsfastigheter AB 
till och med den 31 december 2026. 

Jojje Engström (SD) utses till ny ledamot i Västerås stads revisorer till dess 
att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026. 

XXX (M) utses till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till och med 
31 december 2023. 

XXX (S) utses till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till och med 
31 december 2023. 

XXX (MP) utses till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till och med 
31 december 2023. 

XXX (V) utses till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till och med 
31 december 2023. 

XXX (M) utses till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt till och med 
31 december 2023.   

Ärendebeskrivning 
Efter kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-02 har nedanstående 
personer inkommit med en begäran om entledigande från angivet uppdrag: 

Anna Thunell (MP) – Ersättare i individ- och familjenämnden 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås parkerings AB 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås flygfastigheter AB 

Otto Glenne (M) – Ledamot i Västerås utvecklingsfastigheter AB 

Helena Bjurstedt (SD) – Ledamot i Västerås stads revisorer 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-02 lämnades följande 
uppdrag vakanta: 

Ersättare (SD) i miljö- och konsumentnämnden, dnr 2022/001647 

Ersättare (SD) i kulturnämnden, dnr KS 2022/01653 
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Ledamot (SD) byggnadsnämnden, dnr KS 2022/001654 

Ersättare (S) äldrenämnden, dnr KS 2023/00066 

Ersättare (S) i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, dnr 2023/00068 

Ledamot (S) i Mälarenergi AB, dnr KS 2023/00301 

Ledamot (S) i Mälarenergi Vattenkraft AB, dnr KS 2023/00243 

Ledamot (S) i Mälarenergi Försäljning AB, dnr KS 2023/00245 

Ledamot (S) i Mälarenergi Elnät AB, dnr KS 2023/00244 

Beslut om entledigande som nämndeman samt begäran om fyllnadsval har 
inkommit från Tingsrätten: 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Jesper Vestling (M) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Sara Andersson (S) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Fredrik Berglund (MP) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Gabriella Howlden (V) 

Nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Håkan Lindberg (M)  

 

5 Dnr KS 2023/00356-1.1.1 
Val till Mälarenergi Vatten AB 

Förslag till beslut: 
1. Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB utses till ordförande och 
Karin Thorzén Vetterskog, bolagsjurist Mälarenergi AB, till ledamot i 
Mälarenergi Vatten AB från och med kommunfullmäktiges beslut till och 
med 2024 års årsstämma. 

2. Mikael Fändrik, affärsstödschef Mälarenergi AB och Jeanette Ellinge, 
ekonomichef Mälarenergi AB, utses till suppleanter i Mälarenergi Vatten AB 
från och med kommunfullmäktiges beslut till och med 2024 års årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Mälarenergi vatten AB ska bestå av fyra ledamöter och fyra 
suppleanter. Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Västerås utse 
två ledamöter, varav en ordförande, och två suppleanter.  
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6 Dnr KS 2022/00965-1.2.1 
Beslut - Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter  

Förslag till beslut: 
1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas. 

2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopinventeringar av tätortsnära 
grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden för 
idrott, fritid och förbyggande. 

Ärendebeskrivning 
Grönstrukturplanen har tagits fram på uppdrag av byggnadsnämnden och ska 
ersätta Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram som en del-
utredning i Översiktsplan för Västerås tätort 2004.  

Byggnadsnämnden godkände förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort 
och serviceorter tillsammans med granskningsredogörelsen på byggnads-
nämndens sammanträde den 15 juni 2022 §189 enligt följande beslut:  

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter 
tillsammans med granskningsredogörelsen godkänns av Byggnadsnämnden 
och överlämnas till kommunstyrelsen för hemställan för antagande av 
Kommunfullmäktige.  

2. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos kommun-
fullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utföra sociotop-
inventeringar av tätortsnära grönområden, en kartering av ekosystemtjänster 
samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden för idrott, fritid 
och förbyggande, och att erforderliga medel anvisas. 

Kartering av ekosystemtjänster utförs inom ramen för översiktsplanens 
arbete och utgår från aktuellt uppdrag. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt dokument som berör hela tätorten 
inklusive serviceorterna och den utgör ett viktigt komplement till stadens 
översiktsplan. Bedömningen är att den därav ska antas av kommun-
fullmäktige. 

Ärendet återremitterades genom minoritet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2 februari 2023 med motiveringen att den bör antas 
samtidigt som den nya översiktsplanen (ÖP) för Västerås. 

Kort om grönstrukturplanens roll: 

De parametrarna som behandlas i grönstrukturplanen är biologiska och 
kulturhistoriska värden, värden för rekreation, motion, idrott och lek samt 
värde för ekosystemtjänster.  

Planen redovisar i högre detalj grönstrukturen och preciserar anspråk på 
grönskan inom tätorten och vid serviceorterna. Grönstrukturplanen visar hur 
vår kommun kan stärkas med gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiska perspektiv, samtidigt som kommunen utvecklas. Tillgång till 
natur och rekreationsområden är en viktig del i en hållbar bebyggelse-
struktur.  
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Motivering till varför grönstrukturplanen bör antas nu: 

• En uppdaterad grönstrukturplan behövs då den är ett viktigt underlag i all 
pågående fysisk planering från översiktsplan till fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. 

• Så länge den uppdaterade grönstrukturplanen inte är antagen krävs 
fördyrande utredningar kring dessa frågor i alla planeringsskeden. 

• Det dröjer minst två år innan stadens nya översiktsplan kan antas och vi 
behöver stöd för de gröna värdena nu. Stödet från nuvarande grönstruktur-
plan ges mycket otillräcklig omfattning och saknar fokus på sociala värden.  

• I takt med att allt fler bor och verkar i Västerås kommun blir det allt 
viktigare att bevara och utveckla våra gröna resurser.  

• Den nya grönstrukturplanen behöver användas som underlag till arbetet 
med kommande översiktsplanen i syfte att värna om våra gröna värden.  

• Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta några av de utmaningar som 
samhället står inför på ett mångfunktionellt, kostnadseffektivt och hållbart 
sätt. 

• Vi behöver säkerställa så att viktiga funktioner i de gröna områdena starkt 
hänger samman med att vi utvecklar Västerås. 

• Grönstrukturplanens intressen kommer i olika instanser att värderas 
gentemot andra intressen, såsom bostadsbebyggelse eller verksamhet.  

• En antagen grönstrukturplan ger mycket bättre stöd och tyngd för de gröna 
värdena. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas. 

2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopsinventeringar av 
tätortsnära grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med 
Nämnden för idrott, fritid och förbyggande. 

 

7 Dnr KS 2021/02273-1.3.2 
Beslut - Dagvattenpolicy i Västerås stad 

Förslag till beslut: 
Dagvattenpolicy i Västerås daterad 2022-10-11 antas.  

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till dagvattenpolicy har tagits fram under ledning av Mälarenergi 
AB och Stadsledningskontoret. Policyn har tagits fram av dagvattengruppen 
med tjänstepersoner från Västerås stad och Mälarenergi.  Mälarenergi har 
varit sammankallande och processledningsgrupp - Samhällsbyggnad har 
varit styrgrupp. 
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Syftet med dagvattenpolicyn är: 

* Att med genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva lösningar 
minimera dagvattnets påverkan på miljö, människa och bebyggelse. 

* Att dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar och robust 

Ärendet återemitterades av kommunfullmäktige den 2 februari 2023 för 
ytterligare beredning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Dagvattenpolicy i Västerås daterad 2022-10-11 antas.  

 

8 Dnr KS 2022/01109-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige hösten 2022 

Förslag till beslut: 
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 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. 
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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. 

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 kommun-
fullmäktige 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 kommun-
fullmäktiges 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.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande 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. 
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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 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. 

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. 
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9 Dnr KS 2023/00344-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2022 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med 
december 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 
och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal oktober till och 
med december 2022.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 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 oktober till och med 
december 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

10 Dnr KS 2023/00368-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 december 2022 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december 
2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal oktober till och med december 2022.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december 
2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

11 Dnr KS 2022/00122-1.4.1 
Beslut - Kompensation till pedagogiska nämnderna 

Förslag till beslut: 
1. Kompensation utgår 2023 till de pedagogiska nämnderna genom intern 
intäkt på totalt 78 mnkr från posten Stadsgemensamma kostnader enligt 
följande: 

• Förskolenämnden 19,5 mnkr 

• Grundskolenämnden 39 mnkr 

• Utbildningsnämnden 19,5 mnkr      

2. Finansiering sker genom reducering av Västerås stads resultat med 
motsvarande belopp. 

Ärendebeskrivning 
I Årsplan 2023 fastställs budget för de pedagogiska nämnderna. Efter 
beslutet har det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter inte 
inkluderats fullt ut som avsetts. Detta avser kostnader för pensioner enligt 
nya avtalet och lokalschabloner. Föreslagen kompensation fördelas på 
samma sätt som tidigare aviserade belopp till fristående och kommunala 
utförare. 

Den föreslagna kompensationen till de pedagogiska nämnderna är 78 mnkr, 
fördelat på förskolenämnden 19,5 mnkr, grundskolenämnden 39 mnkr och 
utbildningsnämnden 19,5 mnkr.  

Kompensationen föreslås utgå genom en intern intäkt till de pedagogiska 
nämnderna 2023 från ramen Stadsgemensamma kostnader. Då medel inte 
finns avsatta för den interna intäkten inom Stadsgemensamma kostnader så 
sker finansieringen genom motsvarande reducering av Västerås stads 
resultat. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Kompensation utgår 2023 till de pedagogiska nämnderna genom intern 
intäkt på totalt 78 mnkr från posten Stadsgemensamma kostnader enligt 
följande: 

• Förskolenämnden 19,5 mnkr 

• Grundskolenämnden 39 mnkr 

• Utbildningsnämnden 19,5 mnkr      

2. Finansiering sker genom reducering av Västerås stads resultat med 
motsvarande belopp. 

 

12 Dnr KS 2020/00756-3.1.1 
Beslut - Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2026, TÖP 73, 
Antagandehandlingar 

Förslag till beslut: 
1. Tematiskt tillägg till översiktsplan 2026, TÖP 73, med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbedömning antas. 

Kommunstyrelsen för egen del: 

2. Det särskilda utlåtandet efter granskning samt textändringar i 
planhandlingarna godkänns. 

3. Uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen 2026 som visar på lokalisering av nya 
verksamhetsområden.  

Syftet med det tematiska tillägget till Västerås översiktsplan 2026 är att visa 
på lokalisering av nya verksamhetsområden i kommunen och ge ett juridiskt 
stöd för att möjliggöra markförvärv av råmark som kan planläggas som 
verksamhetsmark. 

Plansamråd genomfördes under perioden 21 juni - 30 september 2021. 
Inkomna synpunkter från samrådet bearbetades och handlingarna 
reviderades utifrån inkomna synpunkter.  

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2022 att ställa ut det reviderade 
planförslaget på granskning.  

Utifrån inkomna synpunkter under granskningsskedet har texten i planen 
förändrats något. Genom förtydliganden och kompletteringar i handlingarna 
har planen förbättrats och dess konsekvenser har tydliggjorts. Innehållet 
gällande markanvändning och struktur är dock fortsatt densamma. 

Processledningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor har den 16 december 
2022 godkänt det tematiska tillägget efter granskning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 
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Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Tematiskt tillägg till översiktsplan 2026, TÖP 73, med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbedömning antas. 

Kommunstyrelsen för egen del: 

2. Det särskilda utlåtandet efter granskning samt textändringar i 
planhandlingarna godkänns. 

3. Uppdraget avslutas. 

 

13 Dnr KS 2020/01216-1.3.6 
Beslut - Riktlinje för Västerås stads styrdokument 
 
Ärendet kompletteras i enlighet med kommunstyrelsens beslut med en 
sammanställning av alla styrdokument som är framtagna och beslutade av 
Västerås stad.  

Förslag till beslut: 
Förslag till riktlinje för Västerås stads styrdokument antas.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet den 19 augusti 2020 stadslednings-
kontoret i uppdrag att se över Västerås stads styrande dokument samt att 
systematiskt arbeta med att minska antalet styrdokument inom Västerås stads 
organisation. Stadsdirektören fick samtidigt i uppdrag att årsvis rapportera 
minskningen av antalet program, policyer, planer och riktlinjer. 

Som motivering till beslutet angavs att Västerås stad idag har en rad olika 
styrdokument av skiftande karaktär. Det finns stadsgemensamma program, 
policyer, handlingsplaner och riktlinjer. Utöver det finns även stadens 
författningssamling med reglementen, lagstadgade föreskrifter som t.ex. 
lokala ordningsföreskrifter, arbetsordningar, lagstadgade planer som t.ex. 
översiktsplanen och andra lagstadgade styrdokument, bestämmelser om 
avgifter och taxor m.m. Dessutom finns en uppsjö av styrdokument inom 
stadens fackförvaltningar.  

Den nuvarande ordningen upplevs till viss del otydlig. Strukturen på styr-
dokumenten behöver bli tydligare, mer ändamålsenlig och mer lättöver-
skådlig. Styrdokumenten ska vara lätta att förstå, efterleva, följa upp och 
hålla aktuella. 

Genomförandet av uppdraget har resulterat i förslag till riktlinje för Västerås 
stads styrdokument. Genom riktlinjen fastställs definitionerna av de stads-
gemensamma styrdokumenten program, policyer, handlingsplaner och 
riktlinjer samt hur de förhåller sig till varandra och övriga styrdokument i 
staden.  

Riktlinjen reglerar även de formella kraven på styrdokumenten. Riktlinjen 
ska säkerställa att staden inte har fler eller mer omfattande styrdokument än 
vad som behövs för en effektiv och ändamålsenlig styrning och förvaltning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  
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Förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till riktlinje för Västerås stads styrdokument antas.  

 

14 Dnr KS 2022/01465-1.3.2 
Beslut - Antagande av Västerås stads policy gällande alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel 

Förslag till beslut: 
Västerås stads policy för alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks-, och 
spelprevention 2023-2026 (ANDTS) antas. 

Ärendebeskrivning 
Västerås stad har sedan 2017 en policy för alkohol-, narkotika-, dopning- 
och tobaksprevention (ANDT). Policyn tydliggör en samlad inriktning, 
värdegrund och förhållningssätt för ANDT-preventionsarbetet och sträcker 
sig över perioden 2017-20211.  

Västerås stads ANDTS policy har uppdaterats utifrån regeringens nya 
ANDTS-strategi. Ett nytt målområde har lagts till som handlar om att barn 
och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar. Målformuleringarna har utökats till att 
omfatta spel om pengar.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Västerås stads policy för alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks-, och 
spelprevention 2023-2026 (ANDTS) antas. 

 

15 Dnr KS 2022/00319-1.5.2 
Beslut - Bildande av Länssamordningsförbund i Västmanland 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Västmanland 
godkänns. 

2. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet 
fastställs till den 1 maj 2023. 

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västerås 
godkänns. 

4. Samordningsförbundet Västerås likvideras när förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna för 2023 har delgivits medlemmarna. 

Ärendebeskrivning 
I Västmanland har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Västmanland och samtliga kommuner under en längre tid utrett och 
diskuterat bildandet av ett gemensamt samordningsförbund. Under 2022 
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beslutade länspresidiet att med externt processtöd ta fram ett underlag för att 
kunna besluta om ett gemensamt samordningsförbund ska bildas eller inte. 

Denna process har resulterat i ett tydligt ställningstagande från samtliga 
parter att det ska bildas ett gemensamt samordningsförbund i länet. Utifrån 
detta har parterna undertecknat en gemensam avsiktsförklaring och ett 
förslag till formerna för bildandet av ett länssamordningsförbund i 
Västmanland har också tagits fram. 

För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande parterna fatta 
beslut om att godkänna en förbundsordning. När alla parter har godkänt 
förbundsordningen, eller vid tidpunkt som framgår av förbundsordningen, är 
samordningsförbundet bildat. 

För att skapa en kvalitativt bra övergång föreslås att det bildas en interimist-
isk styrelse inför starten av det gemensamma samordningsförbundet. Den 
interimistiska styrelsen tillsätts den 1 maj 2023 och kommer fram till den 31 
december 2023 att ha ansvar för att förbereda organisatoriska förändringar 
inför starten av det gemensamma samordningsförbundet den 1 januari 2024.   

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förbundsordningen för det 
gemensamma samordningsförbundet i Västmanland innebär samtidigt att 
Samordningsförbundet Västerås likvideras och att dess nuvarande tillgångar 
och skulder överförs till det nya samordningsförbundet. För att genomföra 
detta krävs att förbundsordningen för Samordningsförbundet Västerås 
revideras under den paragraf som hanterar likvidation och upplösning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Västmanland 
godkänns. 

2. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet 
fastställs till den 1 maj 2023. 

3. Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västerås 
godkänns. 

4. Samordningsförbundet Västerås likvideras när förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna för 2023 har delgivits medlemmarna. 
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16 Dnr KS 2022/00384-3.4.3 
Beslut - Svar på motion från (M) om att byta namn på 
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) samt Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 
Ukrainas väg föreslagit att ge byggnadsnämnden i uppdrag att byta namn på 
Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg eller motsvarande. 

Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 §152 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast den 9 
september 2022.  

Vägnamn är något som berör oss alla som medborgare och därför finns det 
tydliga riktlinjer och lagar att följa inom området. Vid namnsättning av 
kommunal platsmark, följa god ortnamnssed enligt Kulturmiljölagen. God 
ortnamnssed innebär bland annat att befintliga ortnamn inte ska ändras utan 
starka skäl. Utöver god ortnamnssed ska namn inte heller väcka anstöt på ett 
sätt som går emot vår grundlag.  

Att lyfta frågan om att byta namn på en gata i fullmäktige är att frångå den 
praxis vi använder i Västerås och riskerar att urholka den princip som råder 
inom området. Dessutom skulle ett namnbyte öppna upp för att politisera en 
fråga som tidigare varit fredad från politiken och där det idag finns tydliga 
riktlinjer. Det här är inget som Västeråsmajoriteten tycker är lämpligt. Om 
man, som motionärerna, vill namnge en gata bör man istället följa den praxis 
som finns i Västerås och skicka ett förslag till stadens namnberedningsgrupp 
som arbetar med frågan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

 

17 Dnr KS 2021/02000-3.7.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om utredning av förutsättningar 
för Små Modulära Reaktorer 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Enes Bilalovic, Stefan Lindh, Anna Nordin och Marcus Jacobson, alla (M), 
har i en motion med rubriken Motion från (M) om utredning av förutsätt-
ningar för Små Modulära Reaktorer föreslagit att: 

1. Västerås stad uttalar sig positivt för etablering av små modulära reaktorer  
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2. Västerås stad uttalar sig för att det ska finnas undantag från kärnteknik-
lagen för möjligheten att etablera en ny kärnteknisk anläggning på annan 
plats än de idag tillåtna 

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2021 §433 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till Mälarenergi AB.  

Mälarenergi AB har inkommit med remissvar.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

 

18 Dnr KS 2022/00912-3.10.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter 

Förslag till beslut: 
1. Att-sats ett bifalls.  

2. Att-satserna två, tre, fyra och fem föranleder inte någon ytterligare åtgärd.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta in aspekten att reglera det nedre 
luftrummet i Västerås stads arbete med översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att ta höjd för drönare och självkörande 
transporter föreslagit:  

1. att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet 
behöver regleras för framtidens behov av transporter,  

2. att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälar-
porten och Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara 
logistiklösningar,  

3. att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och persontransporter med 
drönare,  

4. att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk 
informationsinsamling,  

5. att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och logistik-
transporter kan användas i området.  

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, §252 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till byggnads-
nämnden, tekniska nämnden samt Nya Västerås flygplats AB.  

Västeråsmajoriteten anser att motionen innehåller en del goda förslag som 
bör lyftas in i arbetet med översiktsplanen. Därför vill vi bifalla den första 
att-satsen i motionen.  

Utöver det bra förslaget innehåller motionen förslag som syftar till att, på ett 
eller annat sätt, detaljstyra verksamheten inom de berörda förvaltningarna. 
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Här anser Västeråsmajoriteten i stället att förvaltningarna själva, med den 
expertkompetens de besitter, är fullt kapabla att anpassa verksamheten efter 
rådande regelverk och den senaste forskningen. I förvaltningarnas svar 
framgår det även att de redan idag, på ett eller annat sätt arbetar med de 
berörda frågorna. Därför vill vi lämna att-satserna två till fem utan ytterligare 
åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Att-sats ett bifalls.  

2. Att-satserna två, tre, fyra och fem föranleder inte någon ytterligare åtgärd.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta in aspekten att reglera det nedre 
luftrummet i Västerås stads arbete med översiktsplan. 

 

19 Dnr KS 2022/01341-2.4.9 
Beslut - Svar på motion från (MP) om att återinföra 
förmånscyklar 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Markus Lindgren (MP) har inkommit med en motion om att återinföra 
förmånscyklar till stadens medarbetare. Markus Lindgren yrkar på att 
Västerås stad återinrättar erbjudande om förmånscykel till kommunens 
medarbetare. 

Västeråsmajoriteten anser att motionen är lovvärd utifrån att främja ett 
hållbart resande och att etablera hälsosamma vanor, men erfarenheten från 
när Västerås stad tidigare erbjöd förmånscyklar är att de inte är att betrakta 
som en ekonomisk förmån för flertalet medarbetare, något som lyfts fram i 
motionsunderlaget. De få som tjänar på upplägget är anställda som betalar 
statlig skatt (månadslön över 49 875 kronor) eftersom avdrag för cykeln görs 
på bruttolönen. Det är inte heller ovidkommande att alla som gör bruttolöne-
avdrag går miste om delar av pensions- och försäkringssystemet då det 
baseras på lön. 

Hanteringen av förmånscyklar föranleder också kostnader i form av 
administration av förmånscykelavtalen.  

Att det, som motionären framhåller, skulle vara enklare och smidigare att 
köpa en cykel genom sin anställning i kommunen än på den öppna 
marknaden anser vi inte är ett tillräckligt starkt skäl för att återinföra 
förmånscyklar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 februari 
2023 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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20 Dnr KS 2022/01609-3.10.3 
Beslut - Svar på interpellation från (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande om finansiering av kollektivtrafiken 

Ärendebeskrivning 
Markus Lindgren (MP) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
1 december 2022 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om finansiering av kollektivtrafiken. 

 

21 Dnr KS 2023/00339-3.13.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
laddstationer för tunga transporter i Västerås hamn    

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om ladd-
stationer för tunga transporter i Västerås hamn. 

 

22 Dnr KS 2023/00340-3.10.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående 
trafikkaos på Erikslund    

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om trafikkaos 
på Erikslund. 

 

23 Dnr KS 2023/00341-3.8.5 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om rening av 
vårt avloppsvatten    

Ärendebeskrivning 
Catharina Piper (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om rening av 
vårt avloppsvatten. 

 

24 Dnr KS 2022/01626-8.0.2 
Interpellation från (L) till individ- och familjenämndens 
ordförande om förändringar inom socialtjänsten     

Ärendebeskrivning 
Anna Lundberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en interpellation ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande om förändringar inom socialtjänsten. 
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25 Dnr KS 2023/00330-1.4.1 
Interpellation från (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
angående konsekvenserna av årsplan 2023    

Ärendebeskrivning 
Markus Lindgren (MP) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
2 februari 2023 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
angående konsekvenserna av årsplan 2023. 

 

26 Dnr KS 2023/00342-2.5.0 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
stadens ekonomi    

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
februari 2023 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
stadens ekonomi. 

 

27 Dnr KS 2023/00343-3.3.5 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
Rocklundaområdets framtid    

Ärendebeskrivning 
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 2 februari 2023 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om  om Rocklundaområdets framtid. 

 

28 Dnr KS 1872260- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


