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Nämndinitiativ från (M) och om en extern oberoende granskning
Vid flera tillfällen har vi moderater krävt en säkerhetsprövning av etableringen av den
ryskortodoxa kyrkan i närheten av Västerås flygplats. Det har skett en intern granskning av
turerna i ärendet men den viktigaste frågan om säkerhetsbedömning har saknats.
När beslut om granskning av ärendet togs fick vi med ett tillägg om att det skulle ske en
säkerhetsprövning. Det besked vi har fått är att man inte har kunnat få något svar från
säkerhetspolisen. Nu kan vi läsa i Vlt att det har funnits ett uttalande, att säkerhetspolisen har
varit i kontakt med Västerås stad redan i samband med köpet av marken.
Nu krävs det att vi går till botten med detta ärende och får reda på vad som har hänt, vilken
information och vilket underlag har getts från säkerhetspolisen till Västerås stad och när?
Varför har vi inte fått besked trots att det efterfrågades i samband med den interna
granskningen av ärendet?
Vi moderater har till exempel tillsammans med Kristdemokraterna begärt att stadens program
för skydd och beredskap ska kompletteras med ett ansvar att följa upp etableringar i känsliga
lägen för skydd och beredskap. Detta med hänvisning till etableringen av kyrkan på Hässlö
och att vi då i augusti ännu inte hade fått besked om säkerhetsbedömningen. Tyvärr har vi inte
fått stöd av majoriteten utan förslaget avslogs så sent som på kommunstyrelsen förra
månaden.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta:
Att tillsätta en extern oberoende granskning med uppgift att gå till botten med när, hur och
vilken information Västerås stad har fått från säkerhetspolisen.
Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder så att nödvändig information finns
framme tidigt i beslut som kan innebära en säkerhetsrisk för Västerås och Sverige.
Att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden bjuds in till ett seminarium
om säkerhetspolitik som kan beröra kommunala fastigheter och anläggningar.

