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Fokus på Västerås 
Uppdrag, utmaning och förtroende 

Mandatperioden 2014-2018 inleddes med att Moderaterna i 
Västmanland samlade ihop 21,38 % i stöd till riksdagen och att 
Moderaterna i Västerås samlade 24,49 % lokalt. Personligen fick jag 
208 kryss till Riksdagen och 235 kryss till Västerås Kommunfullmäktige. 
I och med min placering på listan och i och med det förtroende 
västeråsarna och moderaterna gett mig fick jag möjlighet att sitta som 
ersättare i kommunstyrelsen i Västerås och vara 2a vice ordförande i 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under mandatperioden. 

Som gruppledare i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 
(UaN) fick jag möjlighet att arbeta tillsammans med  Carl-Henrik 
Knutsson, Marie Pernhall (delar av mandatperioden), Ulrik Rydén (delar 
av mandatperioden), Pernilla Ohlin Beji (delar av mandatperioden), 
Patrik Kalander (delar av mandatperioden) och liberalerna Erik 
Ödmanson och Anders Duvkär. Gruppen beslutade tidigt att ha som 
standard att träffas kvällstid innan nämnden för att i god tid kunna 
förbereda oss inför nämndens arbete. 

Vi var en grupp med hög ambitionsnivå och som tidigt ville vara 
med och driva nämndens arbete framför oss. Inledningsvis lade vi en 
rad förslag på hur vi kunde förbättra nämndens ekonomiska arbete för 
att ge politikerna en stabila grund att stå på vid ekonomiska beslut. 

Nedan bifogas de yrkande vi gjort i samband med 
budgetarbete. Vi kan med stolthet beskriva hur vi i många fall fick 
igenom de yrkanden vi hade. Fem gånger fick vi gehör för våra olika 
yrkanden gällande olika delar av budgetarbetet.  
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Jag har gjort en rad studiebesök för att skapa en förståelse för 
den verksamhet vi ansvarar för. Studiebesök är också ett naturligt sätt 
att upptäcka vad i stadens som behöver förbättras men också 
uppmärksammas som positivt. Bland annat har AMA Arbetsmarknad, 
Jobbpunkt Mimer, ABB-industrigymnasie, Edströmska gymnasiet, 
Rudbeckianska gymnasiet besökts. Gruppen har haft möten med 
Järnvägsklustret när tågutbildningen diskuterades i nämnden och vi 
har besökt Wijkmanska när det blåste kring skolan. 

Årsplaner och 
verksamheternas 
årsplan

November 2014 Årsplan 2015 Särskilt yttrande

Februari 2015 Verksamhetens årsplan 2015 Yrka återremiss & reservation

Mars 2015 Budgetunderlag återremiss & särskilt yttrande

Oktober 2015 Årsplan 2016 Yrka återremiss som bifölls

November 2015 Årsplan 2016 Yrka återremiss & reservation

November 2015 Programprislista och detaljbudget för 
arb. mark 2016

Yrka återremiss som bifölls

December 2015 Programprislista och detaljbudget för 
arb. mark 2016

Yrkande som bifölls och 
särskilt yttrande

Januari 2016 Verksamhetens årsplan 2016 Yrka återremiss och 
reservation

Oktober 2016 Årsplan 2017 Yrkande om återremiss av 
programpris bifölls och 
reservation 

November 2016 Årsplan 2017 gällande programpris Särskilt yttrande

Januari 2017 Verksamhetens årsplan 2017 Reservation gällande egna 
yrkanden och särskilt yttrande

Februari 2017 Detaljbudget vuxenutbildning 2017 återremiss som bifölls

Mars 2017 Detaljbudget vuxenutbildning 2017 Yrkande som bifölls

Mars 2017 Planunderlag årsplan 2018 Särskilt yttrande
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Ett medvetet arbete för att säkerställa kunskapen i gruppen och 
hos mig själv. Utan besök, närhet till verksamheten blir man lätt vilsen 
som politiker. 

Gruppen var även pigga på att lägga nämndinitiativ som ett sätt 
att driva viktiga politiska frågor i nämnden. Vi inledde med att lägga en 
rad förslag som tyvärr mötte avslag av majoriteten.  Nedan ser ni en 
sammanställning av alla tjugo initiativ som vi la i nämnden. Nio av dem 
blev bifallna och fyra av dem ansåg majoriteten föranledde ingen 
åtgärd.  

Summeringen av det är ett framgångsrikt oppositionsarbete i 
nämnden. Vårt förslag om en total genomsyn av de erbjudna 
gymnasieutbildningar bifölls och kallades fortsättningsvis för 
gymnasieutredningen. Vi var tongivande gällande trygghet i våra 
gymnasieskolor där vi la en rad förslag på området både i form av 
nämndinitiativ men även löpande debatt under arbetets gång. 

Nämndinitativ UAN

Nämndinitativ Namn på initiativ Behandlad datum Resultat

19 februari 2015 Organisering av Carlforsska 
gymnasiet

2016-03-26 Avslag

26 mars 2015 Om effektivisera förvaltningen 2016-05-28 avslag

26 mars 2015 Kostnadseffektivisera utbildningarna 2016-05-28 Avslag

28 maj 2015 Låt Västerås gymnasielever växa och 
ta del av Europa och världen

2015-08-28 Avslag

15 juni 2015 Utvärdera och utveckla självstyrande 
enheter inom den kommunala skolan 
i Västerås

2015-08-28 Besvarad

9 december 2015 Gymnasieutredningen 2016-01-27 bifall

27 april 2016 Månadsvis uppföljning och 
kostnadsredovisning på programnivå

2016-05-15 halv bifall, 
förvaltning ska 
återkomma m 
förslag

Nämndinitativ
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Men jag arbetade inte enbart i UAN utan var aktiv både i 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I kommunstyrelse var jag 
en del av flertalet intiativ som spände över många olika frågor. Något 
som legat mig nära hjärtat har handlat om trygghet men även 
effektivisering av kommunens arbete för att inte slösa med resurser.  

27 april 2016 Redovisa internationella projekt och 
internationaliseringsplan

2016-06-15 Bifall

25 maj 2016 Införande av lektorer på 
gymnasieskolor

2016-06-15 bifall

25 maj 2016 Moderna språk 2016-06-15 bifall

25 maj 2016 Införa resultatshanteringsmodell för 
skolor med överskott

2016-06-15 avslag

21 september 2016 Uppmana rektorer att öppna upp för 
politiska partier

2016-10-19 Bifall

24 september 2016 Handlingsplan gällande sexuella 
trakasserier i skolor

2016-09-21 Bifall m egna 
formuleringar

20 april 2017 Om studiero i skolan 2017-06-12 Bifall

24 maj 2017 Ökad integration av elever inom 
språkintroduktion

2017-08-30 Föranleder ingen 
ytterligare åtgärder 
plus tillägsyrkande

24 maj 2017 Kränkande behandling 2017-08-30 Föranleder ingen 
ytterligare åtgärder 
plus tillägsyrkande

24 maj 2017 Handlingsplan - gymnasieexamen 
Västerås kommunala gymnasieskolor

2017-08-30

24 maj 2017 Handlingsplan - 
introduktionsprogrammen (IM)

2017-08-30 Föranleder ingen 
ytterligare åtgärder 
plus tillägsyrkande

13 december 2017 Genomlysning av 
arbetsmarknadsåtgärder

2018-02-21 Föranleder ingen 
ytterligare åtgärder

21 mars 2018 Dialogträff med rektorer för de 
fristående skolorna.

2018-05-23 Bifall

Namn på initiativ Behandlad datum ResultatNämndinitativ
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I kommunfullmäktige ställde jag flertalet interpellationer som har 
berört fritt skolval, företagande, kön till äldreboende och Västerås 
ranking i Bästa skolkommun. Som en del i den moderata partigruppen 
så har jag självklart även deltagit och stöttat moderata interpellationer 
olika slag. Jag har fortsatt driva frågor skola, trygghet och fritt 
företagande genom att lägga en rad motioner både ensam och 
tillsammans med partikollegor. Nedan listar jag de motioner jag skrivit. 

Nu ser jag fram emot den nya mandatperioden där jag fått 
förtroendet att inte bara fortsätta som ersättare i kommunstyrelsen 
utan också ta mig an rollen som 2a vice ordförande i 
grundskolenämnden. Har dessutom fått en ersättareplats i 
Kommunalförbundet Teater Västmanland. Avslutar valet med 333 
personkryss till kommunfullmäktige och ett fortsatt starkt stöd för 
Moderaterna.  I och med min placering på riksdagslistan är jag även 
formellt vald till ersättare till Riksdagen. 

Motion

Motioner

6 april 2017 Motion om att uppkalla en lokal, plats eller gata i Västerås 
efter Aina Wifalk

6 april 2017 Motion att utreda möjligheterna för obligatoriska 
hembesök i enlighet med Växjö och Solnamodellen

4 maj 2017 Aktivt skolval

1 februari 
2018

Fria öppettider på krogen

7 dec 2017 Pröva fritidsgårdar med idrottsprofil

1 dec 2016 Kvalitetssäkra uppföljning inom skolan
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