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Inledning 

Syftet med denna rapport är att återkoppla till väljare som röstat på Moderaterna och inte 
minst de personer som kryssade mig i valet 2014, medlemmar i Moderaterna och andra 
intresserade om några av de saker jag arbetat med under den gångna mandatperioden.  
 
Uppföljning av politisk arbete är svårt och det finns ingen tydlig måttstock även om 
valresultat och antal kryss är två mätbara tal. För flest kryss i valet är inte en garant för 
att den förtroendevalda får igenom sina yrkande. Hur mäter man en enskild politikers 
arbete och framgång under en mandatperiod när vissa frågor kan ta 30 år från idé till 
genomförande? Närvaro på möten eller antal inlägg från talarstolen säger inte något om 
en politikers genomslag för sina förslag i partiet eller i den valda församlingen. Hur mäts 
ett sociala medier inläggs genomslag kontra en redaktionell artikel i en papperstidning 
mitt i en mandatperiod? 



Inledning forts. 

Till kommunfullmäktige (KF) blir en ledamot direktvald av väljarna i valet. Sedan väljer de 
en kommunstyrelsen (KS) och övriga nämnder. Som oppositionsråd har jag försökt att 
berätta om mitt arbete via min hemsida och senare även via Facebook och Instagram, 
där de tre forumen har lite olika fokus. Med denna rapport försöker jag visa vad jag har 
drivit för frågor under mandatperioden 2014-2018.  
 
Moderaternas kommunala handlingsprogram hette Utveckla Västerås och det 
dokumentet utgör grunden i vad vi moderater ska försöka få igenom i nämnder och 
styrelser under mandatperioden och i vissa ämnen finns fördjupningsprogram. Sedan kan 
det dyka upp nya frågor och då är det ideologi och nämndgruppens gemensamma 
ställningstagande som får styra.  
 
Västerås den 2018-10-14 
 
 



Uppdrag 

• Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
• Arbetsgivardelegationen (utskott i kommunstyrelsen). 
• Invald som 2:e vice ordförande i Nämnden för idrott- och friluftsliv och 2:e vice 

ordförande för Styrelsen för vård och omsorg.  
• Under mandatperioden avsade jag mig styrelsen för vård och omsorg av fler orsaker 

framförallt att påverkansgraden var låg i utförarstyrelsen och därmed var det svårt att 
ta ansvar för fall som stod i tidning och inte få göra nödvändiga förändringar inom 
äldreomsorgen.  

• Istället blev jag i juni 2017 ledamot i byggnadsnämnden.  



Kommunfullmäktige – motioner 

Under mandatperioden har jag lämnat in ett antal motioner, ensam eller tillsammans med 
partivänner.  
 
2017 
• Digitala kartor 
• Införa en lokal ceremoni på veterandagen den 29 maj 
• Förenkla för nyföretagare i Västerås 
 
Tillsammans med partivänner: 
• Avveckling/försäljning av strategiska fastigheter 
• Ansöka om att bli ett försöksområde för gårdsförsäljning 
• Pröva fritidsgårdar med idrottsprofil 

 



Kommunfullmäktige – motioner forts. 

2016  
Tillsammans med partivänner: 
Jämställdhet och mänskliga rättigheter 
Inför ”flexibla nattstopp” nattbussar i Västerås 
Bemöt hemlösheten i Västerås med ”Social impact bonds” 
Kvalitetssäkra uppföljning inom skolan 
 
2015 
Tillsammans med partivänner: 
Ökade möjligheter att bygga en gymnasieexamen med yrkesvux 

 
 
 
 
 

 
 



Kommunfullmäktige – frågor/interpellationer 

Interpellationer är instrument som ledamöter i KF har för att  rikta frågor till ordförande i 
en nämnd. Frågor finns för att få upplysning och snabba svar. 

 
• Västerås faller i SKL:s öppna jämförelser 
• Låt hela kommunen leva 
• Västerås sjunker i Svenskt Näringslivs företagsranking 
• Bristen på lärare 

 



Kommunstyrelse 

Gemensamt i KS-gruppen har vi lagt ett antal nämndinitiativ.  
 

• 2018 – 5 st  Bland annat inför visselblåsarfunktion, kvalitetssäkring och upphandling. 
• 2017 – 9 st Bland annat om digitalisering, diarieföring, företagsetablering, 

vinstbegränsningar och elitidrott. 
• 2016 – 6 st Däribland om Ängsö, HR-frågor, informationsmaterial till nyanlända. 
• 2015 – 8 st Till exempel om drifting, konsekvenser av röd/grön statsbudget, 

tillgänglighet av dokument på Västerås stads hemsida, översyn av konkurrerande 
verksamhet, föreningar med våldsbejakande extremism ska ej få kommunala bidrag,  
uppföljning och kontroll inom upphandlingsenheten. 



Kommunstyrelse forts. 

Vi har lagt ett antal yrkanden i kommunstyrelsen som kan vara värt att nämna. 
• Yrkade på ändrad ordningsstadga som skulle tillåta folk att dricka öl, vin med mera i 

fyra centrala parker mellan kl 15- 22. 
• Försökt få till en utredning om vilka konsekvenser förslaget om förbud mot vinster i 

välfärden skulle få för Västerås stads ekonomi och verksamet. 
• Vi yrkade avslag på köp av en kontorsfastighet för 48,9 Mkr med stora behov av 

investeringar i storleksordningen 300 Miljoner kronor (Mälarenergi/Mimers nya 
huvudkontor).  

• Kommunstyrelsen skyndsamt ansöker om tillstånd för att bedriva kameraövervakning 
på utsatta parkeringar i stadens ägo. 
 

 



2014 
• Utreda konsekvensen av införande av parkeringsavgifter 
2015 
• Inför allmänhetens löpning 
• Röda avgångar för privatpersoner vid kommunens idrottsanläggningar 
2016 
• Stoppa könsseparerade badtider 
2017 
• Båtplatsinnehavare och p-plats (bättre info + avi)  
• Utomhusbad till nya Lögarängsbadet 
2018 
• Inomhus hall 
• Övernattning vid cuper 
• Säkra och trygga båtplatser i Västerås 

Nämndinitiativ –  
Nämnden för idrott och friluftsliv 



Nämndinitiativ – VVO/BN 

Några av de nämndinitiativ som vi lagts i styrelsen för vård och omsorg samt 
byggnadsnämnden under den tid jag varit med. 
• Stärk personalen inom vård och omsorg 
• Redovisning för hur många bostäder som bygglov beviljats och vilka bygglovsavgifter 

dessa resulterat i 
• Bättre service till invånare och företagare 
  

 
 



Genomslag i media (urval) 



Opinionsbildning 

Publicering i lokaltidningar, radio och tv. 
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Opinionsbildning (urval) 

Företagsmötet foto: Pia Nordlander BildN. 
 



Opinionsbildning forts. 

Jag har träffat väljare vid bland annat: 
• Moderater på stan – lunchtid fredag i city 
• Cityfestival 
• Dörrknackning 
• Viksängsdraget 
• Råby vårfest 
• Tillberga rallarsvingen 
• Höstkroken 
• Barkarödagen  
• Blodomloppet 
• Vårruset 
• 60plusmässan 

 



Studiebesök 

Ett sätt att få kunskap om hur verkligheten förhåller sig är genom att besöka 
arbetsplatser eller träff med ledande företrädare för organisation eller företag med 
verksamhet i Västerås. Det är allt från föreningar, företag, kommunala skolor, 
äldreboenden till förvaltningar. 
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Studiebesök från 

• Moderater Gävle 
• Uppsala 
• Systerparti i Georgien under valrörelsen 
• Kina 
• Botswana 

 



Talat för ett antal organisationer bl.a. 

• Moderaterna i Dalarna 
• Västerås-västra Rotaryklubb 
• Indiska ambassaden och Västerås-indiskaförening  
• Västerås folkhögskola 
• SFI 
• Praktiska gymnasiet 

 

 



Några saker som vi fått igenom 
I opposition så får vi driva saker i motvind. Har vi tillräckligt bra argument så kan vi ändå 
få genomslag för sina idéer. Här är några frågor som jag varit med och drivit och fått 
igenom. 
• Inför/försök med ”flexibla nattstopp” nattbussar i Västerås 
• Bemöta hemlöshet i Västerås med ”Social impact bonds” 
• Utebadet vid Lögarängen ska vara kvar 
• Inför lokal ceremoni på veterandagen den 29 maj 
• Inför allmänhetens löpning 
• Röda avgångar för privatpersoner vid kommunens idrottsanläggningar 
• Stoppa könsseparerade badtider 
• Översyn för att öka möjlighet för övernattning vid cuper 
• Informationsmaterial till nyanlända 
• Fortsatt bad Kristiansborgsbadet (när gamla badet sålts och bostäder byggs vid 

området). 
• Höjt kontant föreningsbidrag för barn- och ungdomsidrottsföreningar 
• Pröva elbussar i citytrafik 
• Anställda erbjuds heltidstjänster (ÖTG) och minimera delade turer. 

 



Övrigt partiarbete 

Två större uppgifter har för mig i partiet varit att arrangera en studieresa för 20-talet 
moderater till London och the Conservatives och vara projektledare för en kokbok.  
 
Moderaterna i Västerås gjorde historiskt, och med jämförbara kommuner, ett mycket bra 
val. Trots det kommer Moderaterna under mandatperioden 2018-2022 att fortsätta i 
opposition. Jag har fått förnyat förtroende i kommunfullmäktige. 
 



Följ mitt arbete till vardags 

 
www.annahard.se 
www.facebook.com/ahardafsegerstad 
@ahardafsegerstad 
@annahard 
Anna Hård af Segerstad 

 



Kontakt 

Vill du komma i kontakt med mig med hurrarop, frågor, synpunkter eller tips?  
 
Då når du mig via:  
 
 

Telefon: 076-569 02 49 
anna.hardafsegerstad@moderaterna.se 
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