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1 Dnr KS 1810569- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut: 
Föredragningslistan fastställs. 

 

3 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

4 Dnr KS 2021/01716-1.1.1 
Rättelse av namn på ersättare i miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till beslut: 
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2021 
rättas så att beslutet i § 371 blir som följer: 

"Hedda Henriksen (M) väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val." 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige valde vid sammanträdet den 7 oktober 2021 Hedda 
Henriksson (M) till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden. Det har 
sedan uppdagats att det korrekta namnet på ersättaren är Hedda Henriksen, 
varför detta föreslås korrigeras. 
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5 Dnr KS 2021/02070-1.1.1 
Val av ny ledamot i Geddeholms AB efter Dan Edlund (C) 

Förslag till beslut: 
1. Dan Edlund (C) entledigas från uppdraget som  ledamot i Geddeholms 
AB. 

2. Mats Eriksson (C) väljs till ny ledamot i Geddeholms AB till och med den 
31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 
Dan Edlund (C) som har valts till ledamot i Geddeholms AB för mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

6 Dnr KS 2021/02250-1.1.1 
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Johan 
Lembke (C) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny ersättare i miljö- och kosumentnämnden intill det samman-
träde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 
förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Johan Lembke (C) som har valts till ersättare i miljö- och konsument-
nämnden för mandatperioden 2018-2022 har gått bort. Fyllnadsval bör därför 
ske. 

 

7 Dnr KS 2021/02096-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Ludvig Eriksson (KD) 
 

Förslag till beslut: 
1.Ludvig Eriksson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden 
för personer med funktionsnedsättning. 

2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med funktionsned-
sättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Ludvig Eriksson (KD) som har valts till ersättare i nämnden för personer 
med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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8 Dnr KS 2021/02066-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Elisabeth Wäneskog (KD) 

Förslag till beslut: 
1. Elisabeth Wäneskog (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull-
mäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Wäneskog (KD) som har valts till ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

9 Dnr KS 2021/02155-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Marita Öberg-Molin (S) 

Förslag till beslut: 
1. Marita Öberg-Molin (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

2. Joakim Grenblad (S) väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Marita Öberg-Molin (S) som har valts till ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

10 Dnr KS 2021/01877-1.1.1 
Anmälan av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Nadja Axling 
(SD) 

Förslag till beslut: 
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige efter 
Nadja Axling (SD) har inkommit. Ny ersättare är Nan Rummelhoff (SD). 
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11 Dnr KS 2021/02182-1.1.1 
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Nan 
Rummelhoff (SD) 

Förslag till beslut: 
Nan Rummelhoff (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Nan Rummelhoff (SD) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

12 Dnr KS 2021/01255-1.3.6 
Beslut - Överflytt av verksamhet i Västerås marknad och 
näringsliv AB till staden samt avveckling av Västerås marknad 
och näringsliv AB 

Förslag till beslut: 
1. Västerås marknad och näringsliv AB:s verksamhet ska avvecklas i 
bolagsform.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad och näringsliv AB.  

3. Verksamheter viktiga för staden ska flyttas från Västerås marknad och 
näringsliv AB till kommunstyrelsen samt grundskolenämnden. Grundskole-
nämnden får ansvar för expectrum learning.  

4. Verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB som inte överflyttas till 
staden, ska avvecklas eller säljas. 

5. Västerås marknad och näringsliv AB får läggas vilande efter avveckling 
av verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Beträffande utveckling av arbetet med att stärka Västerås bedömer stadsled-
ningskontoret att arbetet med näringslivsfrågor och attraktionskraft behöver 
knytas närmare kommunstyrelsen och därav behöver stora delar av den 
verksamhet som bedrivs i Västerås marknad och näringsliv AB (VMNAB) 
organiseras på stadsledningskontoret. Verksamheten som bedrivs i 
expectrum learning organiseras inom grundskolenämnden. Möjligen kan viss 
verksamhet bli föremål för avveckling alternativt försäljning. 

En avvecklingsplan föreslås tas fram för att säkerställa en bra överflytt av 
verksamheten i VMNAB till stadsledningskontoret och grundskolenämnden. 
Avvecklingsplanen kommer bland annat innehålla en nulägesanalys samt 
när/var/hur bolaget organiseras i förvaltningsform. 

En fortsatt utveckling av samarbete med näringslivet i Västerås bedöms 
behövas för att ytterligare stärka Västerås stads attraktionskraft. Nya forum 
för samarbete och dialog med näringslivet bedöms behövas då verksamheten 
flyttas från VMNAB till stadsledningskontoret. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Västerås marknad och näringsliv AB:s verksamhet ska avvecklas i 
bolagsform.  

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad och näringsliv AB.  

3. Verksamheter viktiga för staden ska flyttas från Västerås marknad och 
näringsliv AB till kommunstyrelsen samt grundskolenämnden. Grundskole-
nämnden får ansvar för expectrum learning.  

4. Verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB som inte överflyttas till 
staden, ska avvecklas eller säljas. 

5. Västerås marknad och näringsliv AB får läggas vilande efter avveckling 
av verksamheten. 

 

13 Dnr KS 2021/01890-6.0.2 
Beslut - Uppsägning av avtal mellan Västerås stad och 
Eskilstuna kommun avseende skola i Kvicksund 

Förslag till beslut: 
Följande två avtal sägs upp: 

a. Grundavtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kvicksund, beslutat av kommunfullmäktige den 31 augusti - 1 september 
1995, § 116. 

b. Tilläggsavtal, avseende den del som rör 6-årsverksamhet (numera för-
skoleklass), mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kvicksund, beslutat av kommunfullmäktige den 29 januari 1998, § 4. 

Ärendebeskrivning 
Vid översynen av de i ärendet aktuella avtalen har i relevanta delar samman-
fattningsvis framkommit följande: 

- Aktuella avtal strider mot skollagstiftningen.  

- Ett samverkansavtal med annan kommun gällande grundskola kan enbart 
avse att en kommun överlåter sitt hemkommunansvar för planering av skola 
till annan kommun. 

- Om en kommun överlåter sitt hemkommunansvar till annan kommun har 
hemkommunen inte längre någon skyldighet att planera eller garantera plats i 
kommunens grundskolor.  

- Västerås stad har inte ingått ett sådant avtal som innebär att hemkommun-
ansvaret har överlåtits till Eskilstuna kommun.  

- Det är mottagande kommun som fattar beslut om att motta elever i sin 
grundskoleverksamhet. Det saknas möjlighet att på förhand avtala kring 
detta.  
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- Bedömningen är att det skolrättsligt saknas utrymme för Västerås stad att 
ingå ett samverkansavtal som skulle innebära att överlåta 
hemkommunansvaret till Eskilstuna kommun.  

- Aktuella elever har placerats på Tegelviken med stöd av en bestämmelse 
som anger att det på grund av elevens personliga förhållanden föreligger 
särskilda skäl.  

- Västerås stad har inte planerat och dimensionerat för eleverna i sin 
grundskoleverksamhet. 

Grundskolenämnden beslutade den 23 mars 2021, § 86, att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över möjligheten att ingå ett nytt avtal med Eskilstuna 
kommun om överlåtelse av hemkommunansvar för planering av skola för 
barn och elever boende Kvicksund, Rytterne eller delar därav, enligt 
följande:  

- I nära samarbete med Eskilstuna kommun se över möjligheten att ingå ett 
samverkansavtal gällande skola för eleverna i Kvicksund.  

- I nära samarbete med Eskilstuna kommun se över möjligheten att ingå ett 
samverkansavtal gällande skola för eleverna i Rytterne eller delar därav.  

- Belysa vilka konsekvenser sådana avtal kan innebära.  

- Dessa utredningsuppdrag är huvudspår utifrån tidigare lagda uppdrag (§ 
250/2020) och ska därför prioriteras. Återrapport ska ske till grundskole-
nämnden senast i april och övriga uppdrag förlängs till maj.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört uppdraget i samverkan 
med Eskilstuna kommun. De slutsatser och bedömningar som barn- och 
utbildningsförvaltningen gjort har återrapporterats till nämnden enligt 
sammanfattningsvis följande:  

- Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det saknas förutsättningar 
att ingå överenskommelse om överlåtelse av hemkommunansvar avseende 
Kvicksund, Rytterne eller delar därav, då det i dagsläget saknas en avtalspart 
som avser ingå en ny överenskommelse.  

- Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal sägs upp då 
de inte är förenliga med gällande lagstiftning. Avtalens uppsägning bör ske 
så snart som möjligt och i dialog med Eskilstuna kommun.  

- Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för vilka bestämmelser i skol-
lagen som är tillämpbara om överenskommelse inte ingås samt hur dessa 
bestämmelser ska omhändertas av barn- och utbildningsförvaltningen.  

- Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden uppmanar förvalt-
ningen att säkerställa ett väl fungerande samarbete med Eskilstuna kommun 
kring interkommunala placeringar.  

Grundskolenämnden har härefter den 12 oktober 2021 fattat beslut enligt vad 
som angetts ovan i förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret gör samma bedömning som barn- och utbildnings-
förvaltningen och föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut enligt 
grundskolenämndens förslag. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  
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Förslag till kommunfullmäktige 

Följande två avtal sägs upp: 

a. Grundavtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kvicksund, beslutat av kommunfullmäktige den 31 augusti - 1 september 
1995, § 116. 

b. Tilläggsavtal, avseende den del som rör 6-årsverksamhet (numera för-
skoleklass), mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i 
Kvicksund, beslutat av kommunfullmäktige den 29 januari 1998, § 4. 

 

14 Dnr KS 2021/01722-1.3.2 
Beslut - Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen 

Förslag till beslut: 
Förslag till nytt revisionsreglemente för Räddningstjänsten i Mälardalen 
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2022 och tills dess att 
fullmäktige fattar annat beslut. 

Ärendebeskrivning 
I den förbundsordning avseende räddningstjänsten i Mälardalen som 
kommunfullmäktige tog beslut om 5 november 2020 så är det skrivet i 
paragraf 5 att ett revisionsreglemente ska antas av förbundets medlems-
kommuners respektive kommunfullmäktige efter förslag från förbundets 
förtroendevalda revisorer. 

För att underlätta för revisorerna att fullgöra sitt uppdrag har förslag till 
reviderat reglemente utarbetats i samverkan mellan förbundets förtroende-
valda revisorer och PricewaterhouseCoopers (PWC). Reglementet är 
framtaget utifrån Sveriges kommuner och regioners rekommendationer 
gällande revisorsreglemente samt uppdateringar i den nya kommunallagen.  

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är kommunfullmäktiges 
och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktige-
beredningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala 
självstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till nytt revisionsreglemente för Räddningstjänsten i Mälardalen 
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2022 och till dess att 
fullmäktige fattar annat beslut. 
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15 Dnr KS 2021/01944-3.3.1 
Beslut - Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, 
Gäddeholm 

Förslag till beslut: 
Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Staden har för avsikt att exploatera delar av Gäddeholm och behöver för det 
ändamålet förvärva mark som tillhör Geddeholms AB. Markområdet ska 
fastighetsbildas till en särskild exploateringsfastighet och därefter styckas 
och säljas av Västerås stad till olika styckebyggare och övriga byggherrar 
enligt kommande beslut i fastighetsnämnden.  

Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 och Gäddeholm 1:2, 
där den sistnämnda fastigheten tillhör Västerås stad. Fastigheten Gäddeholm 
2:1 ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan 
parterna med en överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-26 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns. 

 

16 Dnr KS 2021/01802-3.3.4 
Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stenåldern 4 

Förslag till beslut: 
Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Stenåldern 4, som är belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av 
Västerås kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål 
till brf Skölden. Tomträtten består av tre huskroppar i tre våningar med 126 
lägenheter.  

Brf Skölden önskar friköpa tomträtten. Förslag till köpeavtal har upprättats 
med en köpeskilling om 25 000 000 kr för Stenåldern 4. Värdering är utförd 
av auktoriserad värderare. Friköpspriset har beräknats efter 2 000 kr/kvm 
bruttoarea. Fastighetens byggrätt omfattar 12 513 kvm bruttoarea. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-09-21 att föreslå kommunfullmäktige att 
köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 
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17 Dnr KS 2018/02101-3.10.6 
Beslut - Uppdrag, investera in en planfri korsning 
Johannesbergsvägen och Kraftvärmegatan för ett 
färdigställande till senast sommaren 2020 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska 
nämnden i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen 
och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020.  

Uppdraget är nu genomfört till en kostnad av ca 54 mnkr och kan åter-
rapporteras till kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  

 

18 Dnr KS 2018/02100-3.10.6 
Beslut - Uppdrag, göra investeringar i Kolkaj och Kolplan för ett 
färdigställande senast till sommaren 2020 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 
större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 
hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 
samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 
genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer.  

Samtidigt förs dialog om att relokalisera tyngre verksamheter från de 
centrala delarna av Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. 
När fler verksamheter ska in på hamnområdet och större mängd gods 
hanteras krävs att tillgängliga ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten 
får möjlighet till optimering. Rapport från Teknik- och 
fastighetsförvaltningen bifogas ärendet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  
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19 Dnr KS 2021/01943-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2021 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 
och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 
september 2021.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med 
september 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

 

20 Dnr KS 2021/01946-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2021 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2021 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrut-
its och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av insats samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal juli till och med september 2021.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2021 
anmäls och läggs till handlingarna. 

 

21 Dnr KS 2021/00026-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2020:10 - Granskning av stadens 
hantering av covid-19, ur ett internt kontrollperspektiv 

Förslag till beslut: 
Revisionsrapporten läggs till handlingarna    

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har det genomförts en 
granskning av kommunstyrelsens, äldrenämndens, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens, kulturnämndens samt miljö- och konsument-
nämndens styrning och interna kontroll rörande hanteringen av covid-19. 
Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig 
styrning och intern kontroll rörande hanteringen av covid-19.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.  
 

 

22 Dnr KS 2021/00234-5.1.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra 
näringslivsklimatet i Västerås 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första, andra och fjärde att-satser bifalls. 

2. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M), Enes Bilalovic (M), Anna Hård af Segerstad (M) och 
Caroline Högström (M) har den 26 januari 2021 lämnat i en motion med 
rubriken Motion om att förbättra näringslivsklimat i Västerås där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta:  
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1. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 
verksamhet ska kunna få ett besked om vilken kostnad det är för tillstånd 
redan vid första träffen. 

2. Att ta fram ett underlag där företag som vill etablera eller utöka sin 
verksamhet ska kunna få besked om den maximala tiden som det kommer att 
ta innan besked ges om tillstånd. 

3. Att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa 
ärendet digitalt. 

4. Att tydliggöra och medvetandegöra för alla som arbetar med myndighets-
utövning i Västerås att myndighetsutövning också har ett näringslivs-
främjande perspektiv 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, miljö- och konsument-
nämnden och tekniska nämnden som har inkommit med yttranden. Stadsled-
ningskontoret har även samrått med direktör för digitalisering och 
verksamhetsutveckling i formulering av svar.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 oktober 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första, andra och fjärde att-satser bifalls. 

2. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

23 Dnr KS 2021/00833-6.6.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om dispens för studenter under 
20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås 
föreslagit att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
bevilja undantag från åldersregeln när det gäller vuxenutbildningar för 
studenter som behöver komplettera sina betyg som en följd av pandemin. 

Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021 § 247 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med remissvar.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med följande 
synpunkter.  

Utifrån rådande regelverk kring behörighet och antagning till komvux på 
gymnasial nivå så har elever under 20 år rätt att studera i vuxenutbildningen, 
se nedan (källa Skolverket):  

Behörighet och rätt till utbildning  
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Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I 
så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:  

* Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i 
gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.  

* Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga 
förhållanden. 

Vad innebär slutförd utbildning på ett nationellt program om man är yngre 
än 20 år och vill läsa på komvux på gymnasial nivå? Enligt Skolverkets 
bedömning är en sökande med studiebevis eller gymnasieexamen att bedöma 
som om den slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasie-
skolan. Då kan man vara behörig till komvux på gymnasial nivå även om 
man inte fyllt 20 år.  

Skolverkets bedömning grundar sig i att eleven får ett examensbevis eller ett 
studiebevis när hen har avslutat ett nationellt program. Bedömningen 
grundar sig också i förarbetena till bestämmelserna. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder ytterligare åtgärd 
mot bakgrund av att elever under 20 år enligt regelverket redan har rätt att 
läsa vuxenutbildning i Västerås.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

24 Dnr KS 2018/01720-3.8.4 
Beslut - Svar på motion från (V) om vatten till Västeråsarna 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första attsats avslås.  

2. Motionens andra attsats bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Maria Romlid (V) har inlämnat en motion 2018-08-17 om att: 

- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att perma-
nenta sommaren 2018 års vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget, 
Lögarängsbadet och korsningen mellan Hantverksgatan och Vasagatan. 

- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser att sätta 
upp vattenposter på, exempelvis i närheten av stora lekplatser men också i 
våra stadsdelscentrum och i serviceorterna.  

Motionen har remitterats till Mälarenergi, tekniska nämnden och nämnden 
för idrott och friluftsliv. Mälarenergi och tekniska nämnden har inkommit 
med svar, inget svar har inkommit från nämnden för idrott och friluftsliv.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats avslås.  
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2. Motionens andra attsats bifalls. 

 

25 Dnr KS 2019/00704-4.3.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om mikroplaster 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första attsats bifalls. 

2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Motion angående mikroplaster har inkommit från Elisabeth Unell (M) och 
Anna Hård af Segerstad (M). Motionen anger bland annat att nedbrytnings-
tiden för plast är väldigt lång och vid sönderdelande beräknas ca 200-2000 
ton per från hushåll nå avloppsreningsverk.  

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:  

- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 
allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor. 

- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat i 
Västerås. 

- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av 
mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats bifalls. 

2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

26 Dnr KS 2021/00837-8.5.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att införa mötesplats för 
äldre personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 
Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M), Johan Henriksson (M) och Anna Nordin (M) har i 
en motion med rubriken Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning föreslagit att äldrenämnden och nämnden 
för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången 
till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktige har den 5 maj 2021, §245 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till äldrenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.  
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Ärendet kom upp i äldrenämnden den 24 augusti 2021, §212. Anna Nordin 
(M) yrkade då återremiss för ärendet med motiveringen att det saknades ett 
konkret att-sats och uppgifter om kostnadsbilden. Äldrenämnden godkände 
yrkandet och beslutade att återremittera ärendet till vård- och omsorgs-
förvaltningen. Äldrenämnden godkände vård- och omsorgsförvaltningens 
yttrande den 21 september 2021, §250 och överlämnade det till kommun-
styrelsen. Anna Nordin (M) lämnade ett särskilt yttrande från (M).  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkände vård- och 
omsorgsförvaltningens yttrande den 22 september 2021, §228 och 
överlämnade det till kommunstyrelsen. 

Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter:   

-Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 
är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 
mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls. 

 

27 Dnr KS 2021/00757-2.4.3 
Beslut - Svar på motion från (KD) Bygg upp en 
utbildningsavdelning för äldrevård i länet 

Förslag till beslut: 
Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD), 
Elisabeth Wäneskog (KD) och Joakim Widell (KD) har i en motion med 
rubriken Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 
länet föreslagit att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland 
tar intitiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med 
syfte att höja den medicinska kompetensen.   

Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021, §246 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till äldrenämnden.  

Äldrenämnden har godkänt vård-och omsorgsförvaltningens svar och 
inkommit med remissvar till kommunstyrelsen med i huvudsak följande 
synpunkter.  

Vård-och omsorgsförvaltningen ser mycket positivt på ett ökat samarbete 
med Region Västmanland. Utifrån förslaget att starta en länsgemensam 
utbildningsenhet är vård- och omsorgsförvaltningens hållning positiv och 
bedömer att detta behöver utredas tillsammans med länets kommuner och 
Region Västmanland.  
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Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att vård- 
och omsorgsförvaltningen uppger att det finns ett antal forum för gemen-
samma kompetensutvecklingsinsatser mellan länets kommuner och Region 
Västmanland. Dessutom har ett arbete initierats för att genomföra en översyn 
för att ta reda på vilka behov som finns och vilka specifika 
kompetensområden är viktiga att utveckla och stärka. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls. 

 

28 Dnr KS 2020/00371-1.5.2 
Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 
motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och synlig-
göra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås stad på 
lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott mot 
mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 
kommunismens brott mot mänskligheten. 

Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Stadsledningskontoret utarbetade ett svar på motionen som behandlades av 
kommunfullmäktige den 6 maj 2021. Fullmäktige beslutade då att åter-
remittera motionssvaret för att inhämta synpunkter från de nämnder som 
berörs. 

Motionen har därefter remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande samt kulturnämnden. Samtliga remissinstanser har inkommit 
med yttranden.  

Remissinstanserna delar stadsledningskontorets bedömning att det inte är en 
fråga för Västerås stad att på egen hand införa en minnesdag för kommun-
ismens brott mot mänskligheten och de noterar också att flera initiativ för att 
uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå. Därför föreslår stads-
ledningskontoret att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 november 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 
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29 Dnr KS 2021/00668-3.12.3 
Beslut - Motion från (M) angående cykeltrafik på Smedjegatan 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Irene Hagström (M) har 2021-04-06 lämnat en motion till Kommunfull-
mäktige med rubriken "Motion angående cykeltrafik på Smedjegatan". 
Motionären lyfter bland annat problemet med att Smedjegatan är en 
genomfartsled för cyklister och elsparkcyklar, vilka ofta håller högre 
hastigheter och kan orsaka olyckstillfällen i det restaurangtäta stråket. 
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba 
cykeltrafiken genom city 

2. Att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsa på ett 
trafiksäkert sätt på Smedjegatan 

Kommunfullmäktige beslutade 15 april 2021 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och byggnadsnämnden med önskan om svar 
senast 31 augusti 2021. Svar har inkommit från båda nämnderna.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 
november 2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

 

30 Dnr KS 2021/01655-8.0.2 
Beslut - Svar på interpellation från (M) till individ- och 
familjenämndens ordförande angående höga vräkningstal av 
barn i Västerås    

Ärendebeskrivning 
Anna Nordin (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 
oktober 2021 en interpellation ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) om höga vräkningstal av barn i 
Västerås. 
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31 Dnr KS 2021/02074-6.1.10 
Beslut - Interpellation från (V) till grundskolenämndens 
ordförande om akut brist på simplatser i Västerås 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 november 2021 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordför-
ande Anna Lundberg (L) om akut brist på simplatser i Västerås. 

 

32 Dnr KS 2021/02092-1.4.2 
Beslut - Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande 
angående kraven på aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen 

Ärendebeskrivning 
Vicktoria Bagi (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
november 2021 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Staffan Jansson (S) angående kraven på aktiva åtgärder i Diskriminerings-
lagen. 

 

33 Dnr KS 1855634- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


