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Inledning
Denna rapport är ett sätt att återkoppla till de som röstat på Moderaterna i Västmanland, till er 

som kryssade mig i valet 2018, medlemmar i Moderaterna och andra intresserade om några av 

de saker jag arbetat med under året. 

Uppföljning av politisk arbete är inte så enkelt det finns ingen tydlig måttstock utöver valresultat 

och antal kryss. Kvantitativa tal finns som antal pressklipp, 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 när trumpifieringen av politiken gjort att den som är mest elak eller skriker 

högst får mest mediautrymme. Antal inlämnade nämndinitiativ och följare på facebook är andra 

mått som kan användas. Många frågor kan ta många år från idé till genomförande. 



Inledning forts.
2020 blev för många ett mycket annorlunda år, så även för oss inom politiken och kommunala 

verksamheten när besöksförbud omöjliggjorde studiebesök, dörrknackning och flera festivaler 

och mässor ställdes in under en stor del av året. Mediagenomslaget är inte heller att jämföra med 

andra år när den politiska debatten under en period mer eller mindre försvann. 

En fråga som tagit mycket tid som är en orsak till att en del annat fått stå tillbaka är att jag för över 

ett år sedan insåg att flygplatsen var nedläggningshotad på riktigt. En sista utväg var att få till en 

folkomröstning. Det skulle kräva minst 12 000 namnunderskrifter från västeråsare. Ett Folkinitiativ 

för flygplatsens framtid startades och här gjorde många moderater, andra politiker och massor 

med västeråsare stora insatser för att få in namnunderskrifter. Tack till er alla!

Med detta sagt så har jag oppositionsråd under året försökt att berätta om mitt arbete via 

Facebook, Instagram, youtube och min hemsida. 

Västerås den 2020-12-28



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: ledamot Mälardalsrådet, ersättare MER, Mälaren - en 

sjö för miljoner, ersättare Spårvagnsstäderna

• Vigselförrättare



Kommunfullmäktige – motioner
Under året har jag lämnat in ett några motioner, ensam eller tillsammans med 

partivänner. 

Tillsammans med partivänner:

• Kommande planering för verksamhetslokaler i Västerås

• En mer jämställd namngivning (av gator, vägar och platser i Västerås)

Under året har några motioner behandlas som jag tidigare lämnat in:

• Synliggöra och uppmärksamma små och medelstora företag

• Stadens deltagande i olika typer av organisationer (ensam, bifall i KF)

• Ökade serveringstider för alkohol i Västerås



Kommunfullmäktige – interpellationer
Interpellationer är instrument som ledamöter i KF har för att  rikta frågor till ordförande i 

en nämnd. 

• Äldre och anhörigas situation under coronapandemin

Under året har interpellation behandlats som lämnats in 2019:

• När öppnar Kristiansborgsbadet ?



Kommunstyrelse
Gemensamt i KS-gruppen har vi lagt ca 25 nämndinitiativ. Några ämnen har varit:

• Krafttag mot otrygghet del 5-10 (tex kameraövervakning, sluta skjut, värna Västerås)

• Gällande EBO-lagen, A-bo och E-bo

• Initiativ om Mimer, granskning av handlingsplan Nya Västerås flygplats AB

• Västerås flygplats och förhandling med Region Västmanland

• Coronaåtgärder med stödpaket för företag  3 st

• Resecentrum i Västerås

• Tydliggörande av sekretesshandlingar

• Stadens upphandlingar

• Oberoende granskning av investeringskalkyler som beslutsunderlag till KF

• Undersöka systematiskt fusk med välfärdssystem



• Pröva kameraövervakning båtplatser och samarbete med Polisen

• Åtgärder för att lindra konsekvenser av pandemin

• Utred möjlighet till Swinrunbana

• Trygghet i motionsspår

• Underlätta för föreningsdrift av anläggningar

Nämndinitiativ – Nämnden för idrott, 

fritid och förebyggande 



Förebyggande arbete och trygghet i stadsdelar är en stor de av nämndens arbete. Ett sätt 

att lära mer och få förståelse har varit genom att gå utbildning som mentor i våldsprevention. 

För att minska påverkan av corona för barn och unga som idrottar har nämnden ökat bidrag 

till föreningarna, göra det möjligt för föreningar att ansöka om hyresersättning mm

Trygghet för båtägare är en fråga som pågått i flera år. En grind har kommit till vid å-piren 

och stöket har minskat, kameraövervakning vid båtuppställningsplatser ska prövas för att 

minska inbrott och skadegörelse. 

De renodlade idrottsfrågorna har kommit i skymundan i år. Nytt utebad blev klart, likaså nya 

båtplatser i Geddeholm. 

Nämndinitiativ – Nämnden för idrott, 

fritid och förebyggande 



Nämndinitiativ – Tekniska nämnden

• Få bukt med felparkerade elsparkscyklar

• Trygghet vid Öster Mälarstrand

• Trygghet i Västerås genom belysning i Vasaparken och Lögarängen

• Åtgärder med anledning av pandemin

• Beställ detaljplan som gör Norrleden 2+2 

• Förbättra för resenärer- fler funktioner i VL-appen

• Långsiktig lösning spolning av isbanor

• Upprusta del av Bruksleden

• Inför kameraövervakning på tryggastråk



Nämndinitiativ – Tekniska nämnden

Många boende hör av sig om trygghetsfrågor. Ett sådan område har varit stöket på Öster 

Mälarstrand.

En fråga som tagit mycket tid men skapat få rubriker är Region Västmanland och Västerås 

stad förändringar i kollektivtrafiken. Detta dels för att corona stängde nämndmötena, 

handlingarna var sekretess och kom med kort varsel. Men även skadegörelse, trygghet och 

hantering under corona när det allmänna rådet är att inte åka kollektivt har varit på 

dagordningen. 

Antalet hundar i Västerås ökar och när det är reglerat att hundar ska hållas kopplade har 

önskemål om fler hundrastgårdar, främst på östra sidan av staden som idag saknar en har 

diskuterats och beslut tagits. Moderaterna har med en i vårt budgetförslag för 2021.

Skötsel av stadsdelsskogar och motionsspår när granbarkborren skadar och på sikt dödar 

granar har varit en återkommande fråga. Likaså skador från invasiva arter som sjögull. 



Genomslag i media (urval)
Under året har många artiklar handlat om: 

• Flygplatsen och kommande folkomröstning

• Trygghetsfrågor som kameraövervakning, röjning av sly och förebyggande arbete

• Vägar och parkeringsavgifter

• Åtgärder för corona

• Namngivning av gator, platser och vägar 

• Idrott och friluftsfrågor som motionsspår, bruksleden och spontanidrott

• Elsparkcyklar
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Opinionsbildning

Jag har träffat väljare vid bland annat:

• Moderater på stan – fredag i city innan corona kom

• Flygbladsutdelning

• Namninsamling för en folkomröstning

• Studiebesök 



Studiebesök
Det är viktigt att få kunskap om hur företag, föreningar och kommunala verksamheter 

upplever dagens situation, effekter av politiska och vad som behöver åtgärdas. Därför 

försöker jag besöka så många föreningar och företag med verksamhet i Västerås och 

kommunala skolor, äldreboenden och förvaltningar som jag kan. Av lätt insedda skäl har 

antalet studiebesök i år blivit lägre än på många år. 

Har du tips på studiebesök? Hör gärna av dig till mig.
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Några saker som vi fått igenom

• Något vi arbetat med i flera år är tillåtande av alkohol i parker och begränsning av fyrverkerier. 

Kommunfullmäktige antog efter flera år nya lokal ordningsföreskrifter och i den finns just 

utökade områden för tillåtande av alkohol i parker antalet timmar som fyrverkerier utan tillstånd 

tillåts minskas kraftigt. 

• Utredning av hundrastgårdar där vår budget innehöll en ny hundrastgård på Öster Mälarstrand 

och utredning om tillståndet för isbanor i bostadsområden. 

• Bruksleden mellan Västerås och Surahammar är av mycket dålig kvalitet och glädjande nog 

kommer länsstyrelsen att finansiera en upprustning.

• Kameraövervakning kommer att prövas vid båtuppställningsplatser för att minska inbrott. 



Några saker i sociala medier

• Bloggen på annahard.se har trots färre skrivna inlägg haft rekordmånga besökare

• Min Facebook-sida har i skrivande stund över 560 följare

• I fokus med anna är korta filmer på youtube om aktuella ämnen. 5 filmer publicerades. 

Fler klipp publicerades, bland från en M-forum filmning och inlägg i KF.  

• På instagram kan följare ta del av en del av det politiska vardagen

• Facebookgruppen Västerås flygplats vänner gick från några hundra medlemmar till 

över 5300 på kort tid efter att beskedet om att några partier vill lägga ned den.



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


