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Inledning
Ett år har gått och det är dags för en längre återkoppling till väljare, medlemmar 
och andra intresserade av hur jag förvaltat ert förtroende och mina uppdrag.
Det finns ingen tydlig måttstock för uppföljning av politisk arbete. En del är 
mätbart men det är inte alltid det som gör skillnad i verkligheten. Har försökt 
samla så mycket jag kan av vad jag gjort. 
Som oppositionsråd har jag under året berättat om mitt arbete via min 
Facebook, Instagram, hemsidan och nytt för i år är att jag gjort filmer om saker 
jag driver och publicerat på youtube och facebook. De olika plattformarna har till 
viss del olika fokus beroende på vad följarna kan vara intresserad av.

Västerås den 2019-12-29



Uppdrag
• Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt 

arbetsgivardelegation (utskott i kommunstyrelsen)
• Nämnduppdrag: 2:e vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande och 2:e vice ordförande för tekniska nämnden
• Vice ordförande i Västerås parkerings AB samt ledamot Västerås stadshus 

AB
• Representerar Västerås stad som ledamot i Mälardalsrådet, ersättare i 

MER, Mälaren - en sjö för miljoner samt ersättare i föreningen 
Spårvagnsstäderna.

• Vigselförrättare



Väljarkontakt
Jag har träffat västeråsare vid bland annat:
• Moderater på stan – lunchtid fredag i city
• Cityfestival
• Dörrknackning
• Vårruset
• 60plusmässan
• Valstugan 

Under hösten började jag göra filmer om vad som är aktuellt i politiken. 
Är det något tema du vill att jag ska ta upp? Hör av dig.



Några frågor som engagerat
• Året har så klart till stor del handlar om säkerhet i olika nivåer och platser. 

Förslag för att öka tryggheten och säkerheten för båtägare, boende, 
besökare och västeråsare i allmänhet. 

• Veterandagen firades och jag var på plats så väl vid kransnedläggning på 
Hässlö som under konserten i konserthuset.

• Mina tidigare förslag om mikroplaster, gummigranulat och konstgräs har 
behandlats och åtgärder har vidtagits. Så pass att Västerås nu ligger bland 
de främsta kommunerna i Sverige. 



Några frågor som engagerat forts.
• Motion för att underlätta för företagare bifölls av kommunfullmäktige och 

likaså att Västerås stad ska ansöka om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning. Motion är inlämnad om att gå igenom alla föreningar som 
kommunen är med i och utvärdera om kommunen fortfarande behöver 
vara medlem. Medlemskap kostar pengar och de skulle istället kunna 
användas till kärnuppgifter. En annan inlämnad motion handlar om att 
utöka serveringstiderna i Västerås.

• Båtlivet i allmänhet har haft ett jobbigt år med många problem. Vi har lagt 
förslag och drivit på för att åtgärder ska vidtas. Till exempel till slut är nu 
båtbottentvätten beställd och håller på att installeras, båtägare som önskat 
grind har fått det.

•



Kommunfullmäktige – motioner
Inlämnade motioner
• Synliggöra och uppmärksamma små och medelstora företag –med 

Elisabeth Unell
• Mikroplaster – med Elisabeth Unell
• Ökade serveringstider i Västerås – med Caroline Högström och Marcus 

Jacobson

Behandlade motioner
• Digitala kartor (ensam) – bifölls
• Förenkla för nyföretagare i Västerås (ensam) – bifölls
• Avveckling/försäljning av strategiska fastigheter med Elisabeth Unell –

avslag men bra utredning och diskussion.
• Ansök om att bli försöksområde för gårdsförsäljning med Stefan Lindh och 

Enes Bilalovic - bifölls



Kommunfullmäktige – 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.

• Förskolenämndens beslut att bygga om nybyggda förskolegårdar
• När öppnar Kristiansborgsbadet? 



Nämndinitiativ - Kommunstyrelse
• Bättre insyn och transparens i de kommunala bolagen
• Vigslar
• Biljettförsäljning på stadsbiblioteket
• Digitaliserad kontroll av kommunala köp och ramavtalsavrop
• Kraftsamling trygghet först
• Krafttag mot otrygghet i Västerås del 1-4
• Medarbetarundersökning
• Tillgängliggöra fler av kommunfullmäktiges webbsändingar
• Öppna gångbron för besökare och boende
• Effektivisera upphandling inom Västerås stad  



• Konsekvenser av Barnrättslagen – ingen ytterligare åtgärd.
• Pröva fritidsgårdar med idrottsprofil – ingen ytterligare åtgärd.
• Upprustning av utegym – ingen ytterligare åtgärd.
• Kontanter ska vara tillåtet i nya lögarängsbadet – bifall
• Minska narkotika vid fritidsgårdare – inlämnat.
• Förebyggande arbete i Västerås – inlämnat.

Nämndinitiativ – Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande 



Nämndinitiativ – Tekniska nämnden
• Cykelstråk genom city  (behandlad – bifall)
• Tillåt uteserveringar under vintersäsong - bifall
• Automatisera reglering av markvärme - bifall
• Fler hundrastgårdar i Västerås – bifall (handlingsplan tas fram)
• Förenkla för besökare (fler korttidsparkeringar) – ingen ytterligare åtgärd
• Fortsatt ö-trafik i Västerås - inlämnad



Opinionsbildning
Ett sätt att nu ut med moderat budskap och vad vi gör är genom att bli 
publicerad i lokaltidningar, radio och tv i länet. Inte säkert alla men de flesta. 
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Opinionsarbete forts.



Studiebesök
Jag försöker besöka så många föreningar och företag med verksamhet i 
Västerås samt kommunala skolor, äldreboenden och förvaltningar som jag 
kan. Har du tips på studiebesök? Hör gärna av dig.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019

Studiebesök

2015

2016

2017

2018

2019



Studiebesök forts.

Kontrollcentral i Alicante samt nya innebandyarenan och kommunal bondgård i 
Västerås.



Studiebesök forts.
• Detta år har jag gjort fler studiebesök någonsin. Det har resulterat i en del 

yrkanden, initiativ och motioner och framfört allt förståelse för hur olika 
förutsättningar en del föreningar har (ibland beroende på vad deras 
förbund sätter för regler). 

• Jag fick möjlighet att delta i en studieresa med spårvagnsstäder. En 
otroligt givande resa som gav mycket om allt från biljettsystem, 
gatuplanering, säkerhet i kollektivtrafiken, till stationsbyggnation. Många 
frågor som är aktuella i Västerås idag och framtiden. 

• Besökte två av idrottsnämndens större projekt byggnation av nya 
Lögarängsbadet och innebandyarena. 



Partiarbete
• Vice ordförande i Moderaterna Västmanland

Där vi bla planerat och genomfört ep-valrörelse, tagit fram 
kampanjmaterial, gjort förbundets ep-valsutvärdering, hållit i kurspass 
om sociala medier.

• Vice gruppledare för moderata KF-gruppen Västerås
Många nya förtroendevalda som skolats in i det politiska arbetet.

• MQ representant Hamremoderaterna 
Genomfört kampanjer, startat upp talarkvällar och hjälpt till under 
middagar.

• Ombud vid partistämma Västerås
Röstat och talat i kammaren under partistämman. 



Partiarbete forts.



Följ mitt arbete till vardags

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



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


