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Tjänstgörande ledamöter Ordförande Anders Teljebäck (S), l:e vice ordförande Djeila AJiundzada (S), 
2:e vice ordförande Marcus Jacobson (M), Carin Lidman (S), Staffan Jansson (S), Ann-Louise Molin 
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Jenny Setterholm (S), Shiar Mala Said (V), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Amanda 
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Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson (SD), Adam Pettersson (C), Monica Stolpe Nordin 
(C), Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Jenny Boström (L), Jacob Axelson (L), Markus Lindgren 
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Frånvarande ledamöter
Solveig Nilsson (S), Mikael Sandberg (S), Per-Inge Ahlbäck (S), Magnus 
Johansson (S), Anna Grön (S), Jakop Yildiz (S), Anny Bustos Teljebäck 
(S), Vicktoria Bagi (V), Lars-Erik Nordin (Y), Ibrahim Onar (KD), 
Samuel Stengård (KD), Anna Nordin (M), Claes Kugelberg (M), Stefan 
Lindh (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna Thunell (MP), Birgitta 
Åkerberg (L), Bengt-Åke Nilsson (L), Roger Haddad (L), Karin Westlund 
(C), Vicki Skure Eriksson (C), Emil Thessén (-), Jan Johansson (SD), 
Alexander Savander (-), Lars Nord (-), Tomas Salzmann (M), Cassandra 
Lundgren (M)

Övriga närvarande
Claes Danielsson, stadssekreterare 
Lina Dahlström, stadssekreterare

Justerandes signatuj. Utdragsbestyrkande
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§250 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering

Beslut
1. Carin Lidman (S) och Caroline Högström (M) utses till protokolls- 
justerare.

2. Protokollet justeras torsdagen den 24 juni klockan 12.00.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§251 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan fastställs, med tillägg av ärende om val av ny ersättare i 
förskolenämnden efter Nadja Stephanie Axling (SD).

Justerandes signatur . . Utdragsbestvrkande
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§ 252 Dnr KS 1810722-

Information från kommunrevisorerna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Ulf Nygren (M) och Barbara Conte (MP) från Västerås stads revisorer 
informerar om aktuella granskningar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§253 Dnr KS 2021/00844-1.1.1

Val av ny 1:e vice ordförande i Västerås stads Strategiska 
Fastigheter AB efter Jesper Brandberg (L)

Beslut
1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som 1 :e vice ordförande i 
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB.

2. Thomas Olsson (L) väljs till ny 1 :e vice ordförande i Västerås Stads 
Strategiska Fastigheter AB till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jesper Brandberg (L) som har valts till 1 :e vice ordförande i Västerås Stads 
Strategiska Fastigheter AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§254 Dnr KS 2021/00849-1.1.1

Val av ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB efter 
Jesper Brandberg (L)

Beslut
1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som ledamot i ledamot i 
Västerås fastighet Kungsängen AB.

2. Thomas Olsson (L) väljs till ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen 
AB till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jesper Brandberg (L) som har valts till ledamot i Västerås fastighet Kungs
ängen AB i Västerås för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur- Utdragsbestvrkande
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§255 Dnr KS 2021/00847-1.1.1

Val av ny 1 :e vice ordförande i Geddeholms AB efter Jesper 
Brandberg (L)

Beslut
1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som l:e vice ordförande i 
Geddeholms AB.

2. Thomas Olsson (L) väljs till ny l:e vice ordförande i Geddeholms AB till 
och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jesper Brandberg (L) som har valts till l:e vice ordförande i Geddeholms AB 
i Västerås för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyll
nadsval bör därför ske.

Justerandes si en atur Utdragsbesfvrkande
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§256 Dnr KS 2021/00846-1.1.1

Val av ny ledamot i Västerås Flygfastigheter AB efter Jesper 
Brandberg (L)

Beslut
1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 
Flygfastigheter AB.

2. Thomas Olsson (L) väljs till ny ledamot i Västerås Flygfastigheter AB till 
och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jesper Brandberg (L) som har valts till ledamot i Västerås Flygfastigheter 
AB i Västerås för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes sigiratttr , Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-17

14 (84)

Val av ny ledamot i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB efter 
Jesper Brandberg (L)

Beslut
1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som ledamot i 
Utvecklingsfastigheter i Västerås AB.

2. Thomas Olsson (L) väljs till ny ledamot i Utvecklingsfastigheter i 
Västerås AB till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jesper Brandberg (L) som har valts till ledamot i Utvecklingsfastigheter i 
Västerås AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

§257 Dnr KS 2021/00845-1.1.1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Val av ny av nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Fayad 
El-Natour (S)

Beslut
Eva Fredell (S) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och 
med den 31 december 2023.

Ärendebeskrivning
Fayad El-Natour (S) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid Väst
manlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. Västman
lands tingsrätt har begärt att nyval sker.

§258 Dnr KS 2021/00526-1.1.1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§259 Dnr KS 2021/00765-1.1.1

Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsned
sättning efter Susanne Jorgensen (S)

Beslut
1. Susanne Jorgensen (S) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden 
för personer med funktionsnedsättning.

2. Kerstin Hammarström (S) väljs till ny ersättare i nämnden för personer 
med funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfull
mäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Susanne Jorgensen (S) som har valts till ersättare i ersättare i nämnden för 
personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-2022 har 
avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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§ 260 Dnr KS 2021/01053-1.1.1

Val av ny ledamot i Västerås Parkerings AB efter Jan-David Van 
Der Horst (S)

Beslut
1. Jan-David Van Der Horst (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
Västerås Parkerings AB.

2. Mattias Hedman (S) väljs till ny ledamot i Västerås Parkerings AB till och 
med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jan-David Van Der Horst (S) som har valts till ledamot i Västerås Parkerings 
AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 
bör därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§261 Dnr KS 2021/01051-1.1.1

Val av ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Kimberley Vestermark (S)

Beslut
1. Kimberley Vestermark (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

2. Caroline Eriksson (S) väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Kimberley Vestermark (S) som har valts till ersättare i nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Val av ny ledamot i individ och- familjenämnden efter Anna Grön
(S)

§262 Dnr KS 2021/01038-1.1.1

Beslut
1. Anna Grön (S) entledigas från uppdraget som ledamot i individ- och 
familj enämnden.

2. Jenny Freed (S) väljs till ny ledamot i individ och- familjenämnden intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull
mäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Anna Grön (S) som har valts till ledamot i individ och- familjenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§263 Dnr KS 2021/01049-1.1.1

Entledigande av Mattias Hedman (S) som ersättare i tekniska 
nämnden

Beslut
Mattias Hedman (S) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden.

Ärendebeskrivning
Mattias Hedman (S) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§264 Dnr KS 2021/01052-1.1.1

Entledigande av Jan-David van der Horst (S) som ledamot i 
tekniska nämnden

Beslut
Jan-David van der Horst (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Jan-David van der Horst (S) som har valts till ledamot i tekniska nämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§265 Dnr KS 2021/01049-1.1.1

Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mattias Hedman (S)

Beslut
Jan-David van der Horst (S) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill 
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull
mäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mattias Hedman (S) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur i Utdraesbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-06-17

§ 266 Dnr KS 2021/01052-1.1.1

Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Jan-David van der 
Horst (S)

Beslut
Mattias Hedman (S) väljs till ny ledamot i tekniska nämnden intill det sam
manträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 
förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Jan-David van der Horst (S) som har valts till ledamot i tekniska nämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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§267 Dnr KS 2021/00575-

Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Carin Lidman (S)

Beslut
1. Carin Lidman (S) entledigas frän uppdraget som ersättare i grundskole
nämnden.

2. Madjid Ibrahim Ibrahim (S) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommun- 
fullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendeb eskrivning
Carin Lidman (S) som har valts till ersättare i grundskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
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25 (84)

§268 Dnr KS 2021/01040-1.1.1

Val av ny ledamot i Miljö- och konsumentnämnden efter Madjid 
Ibrahim Ibrahim (S)

Beslut
1. Madjid Ibrahim Ibrahim (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
Miljö- och konsumentnämnden.

2. Faris Henry Gergis (S) väljs till ny ledamot i Miljö- och konsument
nämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Madjid Ibrahim Ibrahim (S) som har valts till ledamot i Miljö- och 
konsumentnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur... Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Ewa Halvarsson (SD)

Beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter 
Ewa Halvarsson (SD) har inkommit. Ny ledamot är Lars Nord (-) och ny 
ersättare efter Lars Nord (-) är Håkan Gunstedt (SD).

§269 Dnr KS 2021/00666-1.1.1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§270 Dnr KS 2021/00825-1.1.1

Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Nadja Stephanie 
Axling (SD)

Beslut
1. Nadja Stephanie Axling (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
förskolenämnden.

2. Sofia Bendix (SD) väljs till ny ersättare i grandskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfull
mäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Nadja Stephanie Axling (SD) som har valts till ersättare i förskolenämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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§271 Dnr KS 2021/01081-1.1.1

Val av ny ersättare i valnämnden efter Camilla Coleman (C)

Beslut
1. Camilla Coleman (C) entledigas från uppdraget som ersättare i val
nämnden.

2. Milena Axklo (C) väljs till ny ersättare i valnämnden intill det samman
träde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 
förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Camilla Coleman (C) som har valts till ersättare i valnämnden för mandat
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§272 Dnr KS 2021/00713-1.1.1

Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Anna Nematbakhsh (MP)

Beslut
Kristoffer Åberg (MP) väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbets
marknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Anna Nematbakhsh (MP) som har valts till ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Kommunfullmäktige entledigade Anna Nematbakhsh (MP) vid sitt 
sammanträde den 6 maj 2021. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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§273 Dnr KS 2021/00794-1.1.1

Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Kerstin 
Lundell (KD)

Beslut
Henrik Lundemo (KD) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt 
till och med den 31 december 2023.

Ärendebeskrivning
Kerstin Lundell (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid Väst
manlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. Västman
lands tingsrätt har begärt att nyval sker.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§274 Dnr KS 2021/00943-1.1.1

Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Tomas 
Hedlund (M)

Beslut
1. Tomas Hedlund (M) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- och 
konsumentnämnden

2. Sabina Hermansson (M) väljs till ny ersättare i miljö- och konsument
nämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Tomas Hedlund (M) som har valts till ersättare i miljö- och konsument
nämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§275 Dnr KS 2021/00427-7.0.2

Svar på interpellation från (V) till kulturnämndens ordförande - 
Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen?

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Arendebeskrivning
Arma Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 mars 2021 interpellation om vad som händer med sommarlovs-lajv på 
Östra holmen ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP).

Justerandes signatur , Utdragsbestvrkande
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§276 Dnr KS 2021/00102-8.2.2

Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens 
ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
4 februari 2021 en interpellation om den stora andelen vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S).

Justerandes signatur i Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-06-17

§ 277 Dnr KS 2021/00206-1.4.2

Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Arma Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om hur staden lever upp till sina servi
cedeklarationer ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

34 (84)

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2021-06-17

§278 Dnr KS 2021/00101-2.7.2

Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om trygghetsappen

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) och Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfull
mäktiges sammanträde den 4 februari 2021 en interpellation om trygghets
appen ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

Justerandes sign-atyr' Utdragsbestyrkande
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§ 279 Dnr KS 2021/00428-2.6.0

Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) anmälde vid kommunfull
mäktiges sammanträde den 11 mars 2021 en interpellation om Västerås 
kostnader för dålig hantering av upphandlingar ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Staffan Jansson (S).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
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§ 280 Dnr KS 2021/00457-2.4.6

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om alltid bästa 
möjliga möte

Beslut
Ärendet bordläggs.

Arendebeskrivning
Emil Thessén (-) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
april 2021 en interpellation om alltid bästa möjliga möte inom Västerås stad 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

Justerandes signåtur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-06-17

§ 281 Dnr KS 2021/00580-1.4.2

Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att majori
teten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås 
flygplats.

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Terese Pransjö (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
april 2021 en interpellation om vilka kostnader som har uppkommit på grund 
av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås 
flygplats ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

Justerandes signatur^
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Utdragsbestyrkande
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§ 282 Dnr KS 2021/00586-1.5.2

Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens ordföran
de om avveckling av Västerås Science Park

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) och Samuel Stengård (KD) anmälde vid kommun
fullmäktiges sammanträde den 15 april 2021 en interpellation om avveckling 
av Västerås Science Park ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan 
Jansson (S).

Justerandes signatur' Utdragsbestyrkande
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§283 Dnr KS 2021/00619-1.3.6

Svar på interpellation från (M) till utbildnings- och arbetsmark
nadsnämndens ordförande om vad etableringen av Tranellska 
gymnasiet har kostat skattebetalarna

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Arendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 april 2021 en interpellation om vad etableringen av Tranellska gymnasiet 
har kostat skattebetalarna ställd till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
ens ordförande Carin Lidman (S).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 284 Dnr KS 2021/00655-6.5.3

Svar på interpellation från (V) till utbildnings- och arbetsmark
nadsnämndens ordförande om konsekvenser av pandemin och 
distansundervisning i gymnasieskolan

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 april 2021 en interpellation om konsekvenser av pandemin och distans
undervisning i gymnasieskolan ställd till utbildnings- och arbetsmarknads
nämndens ordförande Carin Lidman (S).

Justerandes signatur
/" - | .i |

Utdragsbestvrkan.de
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§ 285 Dnr KS 2021/00698-7.6.3

Interpellation från (KD) till fastighetsnämndens ordförande om 
det är slut på allsångerna på Elbakajen

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6 maj 2021 en interpellation till fastighetsnämndens ordförande med 
rubriken Slut på allsångema vid Elbakajen ställd till fastighetsnämndens 
ordförande Jesper Brandberg (L).

42 (84)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2021-06-17

§286 Dnr KS 2021/00793-2.4.8

Interpellation från (V) till äldrenämndens ordförande - När 
avskaffas delade turer

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Arendebeskrivning
Hawar Asaiesh (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 
maj 2021 en interpellation om avskaffande av delade turer ställd till äldre
nämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L).

Justerandes signatur'"' Utdragsbestyrkande
/ /
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§289 Dnr KS 2021/00791-3.12,4

Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om 
höjd parkeringsnorm

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6 maj 2021 en interpellation om höjd parkeringsnorm ställd till tekniska 
nämndens ordförande Anna Thunell (MP).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§290 Dnr KS 2021/00076-1.4.2

Beslut - Delårsrapport per 30 april 2021 för Västerås stad

Beslut
1. Rapporten godkänns.

2. Nämnder med underskott ska noga analysera orsakerna och sätta in 
åtgärder för nå en ekonomi i balans.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) 
inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

”På sista raden visar prognosen för Västerås stad på ett mycket bra resultat. 
Det krävs ett bra resultat för att kunna klara kommande års investeringar. 
Rapporten visar att staden redan i år kommer att börja låna för att klara 
investeringarna. Lån innebär en stor risk, särskilt om räntorna går upp. Det 
innebär också kostnader för kommande generationer. Behovet av upplåning 
behöver ses över för att kunna begränsas.

Det som oroar är obalanserna i några nämnders driftbudgetar. Vissa nämnd
ers underskott är direkt kopplade till pandemin och kan därför bedömas vara 
av engångskaraktär. De nämnder som frånräknat effekter av Corona har 
underskott krävs det åtgärder. Det handlar främst om Individ- och familj e- 
nämnden och Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Här krävs krafttag.

Den höga arbetslösheten är förutom ett stort individuellt problem också en 
stor riskfaktor för Västerås stad. Rapporten visar att vi idag har 2 % högre 
arbetslöshet än riksgenomsnittet samtidigt som vi vet att företag har svårt att 
hitta kvalificerad arbetskraft.”

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 per 30 april för staden och koncernen överlämnas från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.

Årets prognos för Västerås stads koncern visar ett positivt resultat om 
903 mnkr, vilket är 226 mnkr bättre än budget. Årets prognos för staden 
visar ett överskott på 251 mnkr att jämföra med budgeterat överskott på 
72 mnkr. Prognosen innebär ett resultat på 1,6 % av skatter och generella 
bidrag mot budgeterade 0,8 %. I prognosen ingår en ökning av skatterna med 
187 mnkr.

Underskott prognostiseras huvudsakligen inom fyra nämnder; individ- och 
familjenämnden (-48 mnkr), tekniska nämnden (-26 mnkr), nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande (-8 mnkr) och utbildning- och arbetsmark
nadsnämnden (-9 mnkr). Underskottet i tekniska nämnden och nämnden för

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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idrott, fritid och förebyggande är helt relaterat till Coronapandemin. Delar av 
individ- och familj enämndens underskott är med största sannolikhet en 
effekt av den psykiska ohälsa som pandemin har medfört.

Stadsledningskontoret finner det mycket oroande att individ- och familj e- 
nämnden har ett högt inflöde av nya ärenden inom både barn- och ungdoms
verksamheten och våld i nära relation. Nämndens åtgärdsplan för ekonomi i 
balans tappar effekt när inflödet ökar. I samband med delår 2 kan en säkrare 
prognos lämnas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Rapporten godkänns.

2. Nämnder med underskott ska noga analysera orsakerna och sätta in 
åtgärder för nå en ekonomi i balans.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Samtliga nämnder

Berörda bolag och kommunalförbund

Justerandes signatur ,
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Utdragsbestyrkande
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§291 Dnr KS 2021/00635-1.4.2

Beslut - Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och del av 
Allmogekulturen 2

Beslut
1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 
avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 
avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 
behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 
köpeobjekten.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda 
Grönlunds (KD) förslag.

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson 
(SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Västerås stad och Mimer har identifierat sju förvaltningsobjekt i Mimers 
fastighetsbestånd som långsiktigt bedöms mer lämpligt att ingå i stadens 
ägande och förvaltningsorganisation.

Efter att oberoende värdering genomförts har avtalsförslag tagits fram för att 
genomföra fastighetsaffärema. Flera av köpen är beroende av att avstyckning 
kan ske genom lantmäteriförrättning. Avgränsning har preliminärt stämts av 
med lantmäterimyndigheten men eventuellt kan gränser komma att behöva 
justeras i samband med förrättningen.

Den 23 mars 2021 beslutade fastighetsnämnden att godkänna fem av de 
föreslagna köpeavtalen. Två av förvaltningsobjekten har köpeskilling 
överstigande 20 mnkr varför kommunfullmäktige enligt gällande regelverk 
måste godkänna köpeavtalen.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 
avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande
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2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 
avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 
behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av köpeobjekt- 
en.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar 
att Bostad AB Mimer även fortsättningsvis ska äga Rullstenen 1 och del av 
Allmogekulturen 2.

Staffan Jansson (S) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras förslag, dels bifall till kommunstyrelsens förslag från Staffan 
Jansson (S) och Anna Maria Romlid (V). Ordföranden föreslår en proposi
tionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföran
den finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Kopia till
F astighetsnämnden

Bostads AB Mimer

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§292 Dnr KS 2020/01098-1.2.1

Beslut - Sammanträdesdatum för beslut om årsplan

Beslut
Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 28 oktober klockan 8.00 för 
att besluta om årsplan.

Ärendebeskrivning
När kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2020 tog beslut 
om sammanträdesplan för 2021 var det ännu inte klart när beslut om årsplan 
skulle fattas.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2021 om planeringsinriktning 
för Västerås stad 2022-2025.1 denna ingår en tidplan för årsplan 2022. Tid
planen innebär att kommunstyrelsen behandlar ärendet om årsplan den 20 
oktober och kommunfullmäktige den 28 oktober.

För att hinna med utskick till kommunfullmäktige föreslår emellertid stads- 
ledningskontoret att kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober flyttas 
till den 18 oktober.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 28 oktober klockan 8.00 
för att besluta om årsplan.

Kopia till
Samtliga nämnder och styrelser

Justerandes signatur- . Utdragsbestvrkande
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§293 Dnr KS 2021/00774-1.3.3

Beslut - Rapport - Utvärdering av folkomröstning om Västerås 
flygplats

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 21 mars 2021 höll Västerås stad sin historiskt första kommunala folk
omröstning. Det Västeråsarna hade att rösta om var ifall verksamheten i 
Västerås flygplatsbolag skulle avvecklas eller inte. Eftersom staden aldrig 
tidigare genomfört en kommunal folkomröstning var det till stor del en helt 
ny situation som stadens organisation ställdes inför. En extra utmaning i 
arbetet var den rådande pandemisituationen med anledning av covid-19. För 
att överhuvudtaget kunna genomföra folkomröstningen var det nödvändigt 
att den kunde genomföras på ett smittsäkert sätt och i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Efter att ha genomfört ett sådant stort och extraordinärt arbete som folkom
röstningen innebar - och dessutom under rådande Coronapandemi - så 
bedöms det viktigt att utvärdera arbetet och ta vara på de erfarenheter och 
kunskaper det gett. Genom denna rapport lämnas en redogörelse över den 
utvärdering som gjorts. Tyngdpunkten i utvärderingen har legat på genom
förandet och är gjord utifrån ett verksamhetsperspektiv. Utvärderingen 
omfattar alltså inte den politiska dimensionen. Rapporten är i stort skriven i 
kronologisk ordning. Efter varje kapitel eller avsnitt finns ett stycke med 
”Lärdomar”.

Slutsatsen av utvärderingen är att mot bakgrund av att staden aldrig tidigare 
genomfört en kommunal folkomröstning samt med beaktande av de förut
sättningar som staden hade, så lyckades staden väl med att genomföra folk
omröstningen. Att det gick så bra var mycket tack vare stadens erfarna med
arbetare på valkansliet, en samlad ledning och samordning samt det faktum 
att samtliga deltagare i arbetsgruppen och övriga ordinarie arbetstagare som 
på olika sätt arbetade i folkomröstningen kunde prioritera det arbetet. Det 
visar att staden har förmåga att kraftsamla och genomföra även ett sådant 
helt nytt och omfattande uppdrag som en folkomröstning. Som framgår av 
rapporten har flera lärdomar dragits och staden står nu ännu bättre rustad 
inför de kommande valen och eventuellt fler kommunala folkomröstningar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Rapporten läggs till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2021-06-17

51 (84)

§294 Dnr KS 2020/01700-6.1.11

Beslut - Återrapportering av uppdrag om att återkomma med 
förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas

Beslut
Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på utformning av 
årligt rektorspris vilket redovisas nedan.

Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 
och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 
att sporra andra till förstärkta insatser.

Rektorspriset föreslås kallas Västerås stads skolledarpris för att inkludera 
alla skolledare. En skolledare behöver inte vara en rektor men en rektor är 
alltid en skolledare. En skolledare kan även vara biträdande rektor eller chef 
för annan pedagogisk verksamhet.

En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 
hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig 
motivering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under 
nomineringsperioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson.

En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 
föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna nominer
ingar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett skolledar
pris inom Västerås stads kommunala och fristående skolverksamheter.

Förslagskommittén utses av barn- och utbildningsförvaltningen och 
organisationen av dess arbete åvilar ansvarig tjänsteperson.

Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 
verksamhetsområde.

Priset består av maximalt 25 000 kronor per pristagare att användas till 
kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

Utdragsbestyrkande inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på 
arbetsplatsen, till exempel vikarie.

Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det pedagogiska priset och 
skolledarpriset senast innan årsslutet.

Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 
till både pedagoger och skolledare.

Om ett skolledarpris inrättas kommer skolledare inte längre kunna få det 
pedagogiska priset. 1 riktlinjen för det pedagogiska priset kommer skolledar
priset läggas till så att riktlinjen gäller för båda priserna.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ändringar i riktlinjen för det pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas 
av de pedagogiska nämnderna.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas.

Kopia till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Grundskolenämnden 

F ör skolenämnden

52 (84)

Justerandes signattiu Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-17

53 (84)

§295 Dnr KS 2021/00777-1,6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 mars 2021

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 
2021 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 
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.

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal januari till och med mars 2021.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 
2021 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur Utdragsbestvrkan.de
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§ 296 Dnr KS 2021/00776-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 mars 2021

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familj e- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske kvart
alsvis 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 kom
munfullmäktige 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 januari till och 
med mars 2021.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommimfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familj e- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars 
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familj enämnden

Äldrenämnden

Justerandes .signatur Utdragsbestyrkande
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§297 Dnr KS 2020/00925-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:7 - Granskning av äldrenämnd
ens styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom 
hemtjänsten

Beslut
1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av 
äldrenämndens styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom 
hemtjänsten godkänns och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) 
inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

"Denna revisionsrapport är en stark kritik till majoritetens arbete i äldre
nämnden när det gäller hemtjänsten. Stora brister framkommer tydligt. Det 
är särskilt allvarligt att det handlar om hemtjänsten. Det saknas ett lednings
system för systematiskt kvalitetsarbete, det saknas koppling mellan kvalitet 
och krav i avtal och det saknas avtalsuppföljning av egenregins verksamhet. 
Detta är tyvärr bara några av de brister som framkommer i revisorernas 
granskning. I äldrenämnden har vi ifrågasatt och krävt åtgärder. För att ta 
några exempel på nämndinitiativ i äldrenämnden:

ÄN 2018-12-18, Kvalitetssäkring av äldrenämndens avtalsuppföljning och 
granskning av utför are.

ÄN 2019-04-23, Riktad och förebyggande informationsinsats till utförare 
kring avtals- och avtalsuppföljning.

ÄN 2019-04-23 Förtydligande alternativt översyn av sanktioner kopplade till 
avtalsuppföljning för att säkerställa likabehandling av privata utförare och 
egenregin.

ÄN 2020-02-18, Kvalitetssäkring och granskning av den kommunala 
omsorgen.

ÄN 2021-04-27 Säkerställ LOV:en och valfriheten inom hemtjänsten på 
landsbygden."

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad gransk
at äldrenämndens styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom 
hemtjänsten. Granskningen visar på en rad utvecklingsområden gällande 
styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommenda
tioner till äldrenämnden:

Nämnden rekommenderas att säkerställa uppbyggnad av ett ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Nämnden bör säkerställa ett system för styrning och ledning som bygger på 
dialog, uppföljning och långsiktig strategisk planering i nära samråd med 
förvaltningen.

Nämndens beslut och prioriteringar under innevarande budgetår bör med 
ökad tydlighet utgå från verksamhetsplan, budget och kommande lednings
system för systematisk kvalitetsutveckling.

Nämnden bör säkerställa en tydlig koppling mellan krav och kvalitet i 
avtalen/förfrågningsunderlagen med utförare av hemtjänst.

Nämnden rekommenderas att tydliggöra äldreombudsmannens roll i det 
systematiska ledningssystemet för kvalitet.

Nämnden rekommenderas att säkerställa erforderlig avtalsuppföljning av 
egenregins verksamhet.

Nämnden bör se över arbetet med framtagande av indikatorer i verksamhets
planen.

Nämnden bör säkerställa att dialogträffar med utförare sker i syfte att möjlig
göra för kvalitetsutveckling och förbättring i dialog.

Nämnden rekommenderas att öka transparensen i det ekonomiska besluts
fattandet.

Nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa att identifier
ade brister i ersättningsystemet åtgärdas.

Nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa att nämndens 
roll och ansvar som arbetsgivare fungerar ändamålsenligt.

Äldrenämnden ska återkomma till kommunfullmäktige med en redogörelse 
för vilka åtgärder som nämnden har för avsikt att vidta och detta ska ske 
inom tre månader efter att revisionsrapporten överlämnats till nämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av 
äldrenämndens styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom 
hemtjänsten godkänns och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Kopia till
Västerås stads revisorer 
Äldrenämnden

Justerandes signatur . Utdragsbesfyrkande
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§ 298 Dnr KS 2019/00448-5.0.2

Beslut - Svar på motion från (SD) om närvarohöjande åtgärd för 
centrala samhällsinformationsmöten utformade för nyanlända

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås.

Reservation
Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson 
(SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Patric Sjölund (SD) och Janeth Persson (SD) har i en motion med rubriken 
Motion från (SD) om närvarohöjande åtgärd för centrala samhällsinforma
tionsmöten utformade för nyanlända föreslagit att:

1. Västerås Stad skall utreda vilka informationsmöten som är aktuella samt 
vilka bidrag/stöd som berörs enligt motionens intentioner.

2. Västerås Stad skall utreda och kartlägga hur närvaron samt hur könsför
delningen ser ut under aktuella möten. Just för att stärka integrationen och 
samhällsinformationen för de nyanlända.

3. Västerås Stad skall utreda möjligheterna för att dra in bidrag och andra 
stödåtgärder för nyanlända vid frånvaro från centrala informationsmöten de 
blir kallade till.

4. Västerås Stad skall utreda hur det säkerställs att kontrollen av frånvaro/ 
närvaro blir rättssäkert.

Kommunfullmäktige har den 7 mars 2019 §70 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till individ- och familj enämnden.

Individ- och familj enämnden har inkommit med i huvudsak följande syn
punkter: En nyanländ vuxen som beviljats uppehållstillstånd kallas till 
arbetsförmedlingen för att upprätta en etableringsplan. I etableringsplanen 
ingår minst svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsför- 
beredande insatser. Etableringsersättning utgår ifall den nyanlände fullföljer 
etableringsplanen. Arbetsförmedlingen är huvudman för etableringen. Sam- 
hällsorienteringen bedrivs av kommunerna och omfattar sedan 1 januari 
2020 100 timmar av information om det svenska samhället och den grund 
som vår demokrati vilar på, bland annat mänskliga rättigheter.

Justerandes signatyF Utdragsbestvrkan.de
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Kortfattat formulerar individ- och familjenämnden följande svar till att- 
satsema:

1. Motionärerna hänvisar till en dragning de deltagit i gällande ett projekt där 
flera olika informationsmöten hölls. Projektet (Kompassen) var avgränsat till 
en målgrupp och till viss projektperiod och bedrivs inte längre. De informa
tionsmöten som nyanlända kallas till är därför samhällsorientering (SO). Det 
är etableringsersättningen som berörs om deltagare inte deltar enligt plan i 
samhällsorienteringen.

2. Det är arbetsförmedlingen som anvisar nyanlända till samhällsorientering 
och det är också arbetsförmedlingen som följer upp den nyanländes närvaro 
vid samhällsorienteringen. Som en följd av denna motion genomfördes under 
september och oktober 2019 en mätning av närvaron. Under perioden var det 
27 personer som anmäldes till SO, 15 män och 12 kvinnor. 15 av dessa, 9 
kvinnor och 6 män, startade aldrig SO. Av de övriga 12 var närvaron i 
genomsnitt 77 % vilket betyder att den genomsnittliga tiden för deltagaren 
vid SO under mätperioden var 46,2 timmar.

3. Det är arbetsförmedlingen som betalar etableringsersättning till den 
nyanlände under förutsättning att denne fullföljer sin etableringsplan. Om ett 
avdrag sker av den nyanländes etableringsersättning så kompenseras det inte 
genom försörjningsstöd.

4. Det är arbetsförmedlingen som ansvarar för att närvaro och frånvaro vid 
aktiviteter som finns i etableringsplanen hanteras rättssäkert.

Yttrandet framhåller också att individ- och familj enämnden har för avsikt att 
uppdra åt förvaltningen att se över innehållet i samhällsorienteringen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 april 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ann-Louise Molin Östling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden firmer att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Erik Johansson (SD), dels bifall till kommunstyrelsens förslag från 
Ann-Louise Molin Östling (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning 
där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 299 Dnr KS 2020/01458-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (V) om rum för stillhet och reflektion 
oavsett världsåskådning på äldreboenden

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V) och Shiar Mala Said (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Maria Romlids (V) förslag.

Särskilt yttrande

Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) inkom
mer med särskilt yttrande enligt följande:

"För oss moderater och kristdemokrater är det viktigt att äldreboenden kan 
möta boendes behov av olika aktiviteter eller att kunna utöva sin religion. Vi 
anser att det ska vara upp till varje äldreboende att själva bestämma över hur 
olika ytor ska användas efter behov och det ska vara möjligt att ha olika 
profiler på äldreboenden så länge det finns möjlighet att välja boende. Vid 
nybyggnation är det viktigt att också planera för att kunna skapa rum för 
stillhet och reflektioner om behov uppstår."

Arendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala 
Said (V) och Vicktoria Bagi (V) har i en motion med rubriken Motion från 
(V) om rum för stillhet och reflektion oavsett världsåskådning på äldreboen
den föreslagit att äldrenämnden får i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön 
och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden.

Kommunfullmäktige har den 1 oktober 2020 § 254 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till äldrenämnden.

Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:

Inom Västerås stads egna verksamheter har många av boendena bibliotek, 
salonger eller liknande gemensamma utrymmen där reflektion kan ske, men 
några boenden har inga sådana särskilda utrymmen. Det finns dock mötes- 
rum eller andra gemensamma utrymmen som kan användas för syftet. Verk
samheterna menar att de inte har uppfattat några önskemål om att skapa ett 
särskilt rum för andakt, reflektion eller stillhet.

I upphandlingar och avtalstecknande går privata utförare med på stadens 
krav vad gäller värdegrund och hur de äldre ska bemötas. I avtalen kravställs
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bland annat att utförama ska dela Västerås stads värdegrund och vara 
religiöst oberoende:

Bästa möjliga möte innebär:

Öppenhet och kreativitet för lärande och utveckling 

Samarbete och handlingskraft för resultat 

Ansvarstagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet 

Respekt och omtanke för de människor vi möter

Verksamhetens värdegrund ska inrymmas i Västerås stads värdegrund samt 
vara partipolitisk och religiöst obunden.

Kontakt med ett urval av privata boendena visar att Vallonen har en lobby 
som används av de boende för rofyllda och reflekterande ändamål och 
Flodinsgården har en salong som används bland annat för aktiviteter och 
andakt. Boendena Granen, Hammarby och Tujagården har utrymmesbrist 
och har inte möjlighet att avvara något särskilt rum för stillhet och reflektion. 
Fatburens äldreboende har en syriansk kulturprofil som bland annat innebär 
att boendet ska erbjuda aktiviteter inkluderat syriansk profil. Det finns också 
gemensamma utrymmen såsom mötesrum eller personalutrymmen som 
skulle kunna användas när det är ledigt som rum för stillhet av de boende.

I nybyggnationerna finns sådana rum som kan utformas och utsmyckas av 
verksamheten beroende på de äldres önskemål. I de redan existerande boen
dena finns rum som även har andra användningsområden såsom bibliotek 
eller mötesrum. I de boenden som saknar ett särskilt rum för de äldre så 
råder det ofta utrymmesbrist. För att införa ett särskilt rum skulle det krävas 
ombyggnationer eller omprioriteringar i de redan existerande utrymmena. De 
äldre har alltid möjlighet till reflektion och stillhet i sin egen lägenhet eller i 
de gemensamma utrymmen som finns.

Förvaltningens bedömning är sammantaget att det antingen redan finns ett 
rum för stillhet och reflektion i boendena alternativt att behovet av detsamma 
kan tillgodoses i den egna lägenheten, i de gemensamma utrymmena eller att 
den äldre tar sig till en arman lokal för reflektion, bön eller stillhet.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att det redan finns tillgång till rum som antingen 
redan används eller kan användas för reflektion, bön eller stillhet. Oavsett 
om boendet är nybyggt eller äldre, ifall det drivs i privat eller egen regi så 
ska verksamheten utgå från stadens värdegrund och därmed vara parti
politiskt och religiöst obunden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 april 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen.

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Anna Maria Romlid (V), dels bifall till kommunstyrelsens förslag 
från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de 
två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Äldrenämnden

Justerandes signatur.. -...... /■• i f:
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§300 Dnr KS 2020/01893-10.4.3

Beslut - Svar på motion från (M) om en mer jämställd namn- 
givning

Beslut
Motionen bifalls.

Ärendebeskrivning
En motion inkom den 3 december 2020 från (M) via Caroline Högström, 
Elisabet Unell och Anna Hård af Segerstad. Motionens intentioner var att i 
jämställdhetens namn och för att också påminna om framgångsrika kvinnor 
föreslå byggnadsnämnden att arbeta med att öka antalet platser namngivna 
efter kvinnor. Det finns en hel del kvinnor som gjort bra saker, är värda att 
minnas och har koppling till Västerås.

Från motionen kan det utläsas att genom att namnge gator, parker eller torg 
finns det möjlighet att uppmärksamma individer som på olika sätt har 
bidragit till en bättre värld och som har koppling till Västerås. Staden har 
sedan tidigare minst 15 platser och gator som är namngivna efter kända män 
men bara tre som rör kvinnor.

Motionen föreslår att:

Byggnadsnämnden får i uppdrag att öka antalet parker, platser och gator 
namngivna efter framstående kvinnor med koppling till Västerås.

Byggnadsnämnden återkopplar till kommunfullmäktige när de ökat jäm
ställdheten vad gäller namngivning av gator, platser och parker.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till byggnadsnämnden för vidare 
utredning.

Byggnadsnämnden inkom med yttrande från Byggnadsnämndens samman
träde den 2 mars 2021 om att Stadsbyggnadsförvaltningen kommer fortsätta 
arbeta för en jämställd namnsättning med memorialnamn. Byggnadsnämnd
en ser dock inget behov av att starta ett särskilt ärende för att ändra riktlinjer
na för namnsättning, eller för att kompensera för gamla namn beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 april 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Erik Johansson (SD), 
Anna Maria Romlid (V), Monica Stolpe Nordin (C), Amanda Grönlund 
(KD), Jonas Cronert (S), Markus Lindgren (MP) och Jacob Axelson (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§301 Dnr KS 2019/01727-8.2.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att inte kompensera för 
indraget studiebidrag på grund av skolk

Beslut
Motionen bifalls genom att stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
uppdateras.

Reservation
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V) och Shiar Mala Said (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Maria Romlids (V) förslag.

Särskilt yttrande

Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) inkom
mer med särskilt yttrande, i vilket även Erik Johansson (SD) instämmer, 
enligt följande:

"Ärendebeskrivningen ger en felaktig bild av motionens intentioner och 
konsekvenser. Det är välkommet att motionen bifalls men några klargöran
den krävs.

Studiebidraget är direkt kopplat till ungdomars skolgång, till skillnad från 
exempelvis barnbidraget. Att dra in studiebidraget på grund av skolk är en 
viktig signal till både ungdomar och föräldrar gällande att skolungdomar ska 
gå i skolan om man inte har giltiga skäl för det. Det är därför märkligt att 
ärendebeskrivningen tar upp sjukskrivning som en möjlig orsak till skolk. 
Själva definitionen av skolk är ogiltig frånvaro, medan sjukskrivning är en 
giltig frånvaroorsak.

Att det ska göras en utredning till varför någon skolkar borde rimligtvis 
redan vara omhändertaget genom skolans system för registrering av närvaro.

Ärendebeskrivningen är enligt vår mening en orimlig tolkning av barn
konventionen och detta ur endast ett perspektiv där den skolkande ses som 
ett offer snarare än en individ ansvarig för sina handlingar. Det är viktigt att 
komma ihåg att den som uppbär studiebidrag också innehar åldern för straff- 
myndighet. Därför blir det märkligt med skrivningar som "det är i det 
enskilda fallet svårt att förstå om ungdomen skolkar som en konsekvens av 
ett utanförskap som har sin grund i familjens socioekonomiska status". Detta 
är identitetspolitiskt mischmasch där socioekonomisk status tas som intäkt 
för ett visst beteende. Det är inte bara kontraproduktivt, det är också orättvist 
mot alla ungdomar från "socioekonomiskt svaga förhållanden" som faktiskt 
sköter sin skolgång. Att ställa krav är att bry sig. Avsaknaden av gymnasie
utbildning är en av de absolut starkaste faktorerna för arbetslöshet och där
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Justerandes signatur

med ett liv i utanförskap. Om man vämar om de unga på riktigt bör därför 
signalvärdet om att gå i skolan stärkas, inte ifrågasättas."

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
att inte kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk föreslagit att 
försörjningsstöd som utbetalas av Västerås stad ej ska kompensera för 
studiebidrag som dras in på grund av skolk. Kommunfullmäktige har den 
2019-09-05 § 225 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret remitterade motionen till Individ- och familj enämnd- 
en och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och lade fram ett förslag 
till beslut enligt följande: Motionen bifalls under förutsättning att varje en
skilt fall bedöms utifrån en bamkonsekvensanalys. Ärendet togs upp i kom
munstyrelsen den 14 oktober 2020 § 393, och Kommunstyrelsen beslutade 
då att återremittera ärendet till Stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret har inhämtat information från Individ- och familj e- 
förvaltningen samt från Växjö kommun.

Ekonomiskt bistånd i Västerås stad

I Västerås arbetar man sedan några år tillbaka med den så kallade Västerås- 
modellen när det gäller ekonomiskt bistånd. Modellen har fått positiv upp
märksamhet från andra kommuner och Socialkontor ekonomi tog under 
2019 fram en rapport som beskriver modellen . Sammanfattningsvis bygger 
Västeråsmodellen på följande arbetssätt:

* Evidensbaserat socialt arbete

* Lösningsfokus och tillit

* Kombinera långsiktighet med snabbhet

* Tydliga mål och förväntningar ger trygghet - gäller alla människor 

8 Grundstrukturer ger flexibilitet

* Helhetssyn på dem vi möter - vi är en socialtjänst

* Sammanhållen handläggning - arbeta med uppdragets två ben

* Digitalisering som stöd

I rapporten beskrivs att man arbetat med att utveckla och stärka bamrätts- 
perspektivet bland annat genom att arbeta fram nya beslutsmeddelanden där 
bamperspektivet lyfts fram, tydliggöra bamrättsperspektivet i bedömningar 
och dokumentation och man har ökat antalet hembesök hos barnfamiljer. 
Vidare beskrivs att de personer som Socialkontor ekonomi möter alltid ska 
få en rättssäker handläggning utifrån tydliga rutiner och riktlinjer och att 
arbetet ska kännetecknas av individuella bedömningar enligt lagstiftningens 
intentioner.

Den 4 mars 2020 presenterades rapporten Västeråsmodellen för Individ- och 
familjenämnden, vilka godkände den och lade den till handlingarna. I och
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med att Västerås stad idag arbetar enligt Västeråsmodellen ser Individ- och 
familjeförvaltningen inget behov äv att implementera en ytterligare modell. 
Däremot skulle stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd kunna uppdateras 
och en förändring i arbetssätt kan beskrivas där.

Växjö kommun

I Växjö kommun har ett beslut fattats som säger att man inte ska kompensera 
för studiebidrag som dragits in på grund av skolk. Innan försörjningsstödet 
påverkas görs en utredning för att se om det firms bakomliggande orsaker till 
att ungdomen är frånvarande från skolan. Utredningen går till som så att 
koordinatorer som jobbar med det sociala arbetet kontaktar ungdomen för att 
fråga om anledningen till skolfrånvaron. I de fall då ungdomen är sjukskriv
en på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller har någon annan diagnos 
som påverkar skolgången så kompenserar man det uteblivna studiebidraget 
med försörjningsstöd. I de fall då ungdomen valt att avsluta sina studier eller 
bedöms skolka utan att ha särskilda skäl till det så görs ingen kompensation 
för det indragna studiebidraget. Antalet ungdomar under 18 år som detta 
berör är liten; det handlar enbart om några få personer per år.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls genom att stadens rikt
linjer för ekonomiskt bistånd uppdateras med Växjö kommuns metod som 
utgångspunkt. Detta mot bakgrund av nämndernas yttranden (se tjänsteut- 
låtande KS 2019/01727- 8.2.2) och den metod som Växjö använder, samt 
hänvisning till barnets bästa enligt barnkonventionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 april 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls genom att stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
uppdateras.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), Erik Johansson (SD), Jesper 
Brandberg (L) och Ann-Louise Molin Östling (S) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.

Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till kom
munstyrelsens förslag från Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag på 
förslaget från Anna Maria Romlid (V). Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige god
känner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.
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Kopia till
Individ- och familj enämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Ijusterandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-17

69(84)

§302 Dnr KS 2020/01248-1.4.1

Beslut - Motion från (M) angående Västmanlands beredskap

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Elögström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) reserver
ar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grön
lunds (KD) förslag.

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson 
(SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion fr ån (M) angående 
Västmanlands beredskap föreslagit att Västerås stad uppmanar Region Väst
manland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att uppnå en större sam
ordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel samt 
vid behov läkemedel tillsammans med Region Västmanland och 
Västmanlands kommuner.

Kommunfullmäktige har den 9 september 2020, § 193 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till äldrenämnden, individ- och familjenämnden, 
fastighetsnämnden och grundskolenämnden.

Äldrenämnden, individ- och familj enämnden, fastighetsnämnden och grund
skolenämnden har inkommit med remissvar.

Äldrenämndens bedömning är att försörjningen av skyddsmaterial är tillräck
lig. Nuvarande uppskattning på tillgång och beredskap är god inför eventu
ella nya utbrott, samarbete mellan kommun och region sker inom områdena 
läkemedel och skyddsmaterial. Individ- och familj enämnden hade inga syn
punkter. Fastighetsnämnden ställer sig positiv till förslaget och Grundskole
nämnden anser att projektidén som lyfts i motionen kan vara relevant för 
andra verksamheter i staden men är ur ett grundskoleperspektiv inte lika 
nödvändig.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att ur ett 
totalförsvarsperspektiv bör beredskapsplaneringen avseende försörjning 
inom hälso- och sjukvården regleras och planeras nationellt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), Erik Johansson (SD) och 
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen.

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag från Jonas Cronert (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning 
där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Äldrenämnden, individ- och familj enämnden, fastighetsnämnden och grund- 
skolenämnden.
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§ 303 Dnr KS 2019/00254-2.7.0

Beslut - Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i 
Västerås

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) reserver
ar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grön
lunds (KD) förslag.

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson 
(SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Håkan Ampellindh (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubrik
en Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i Västerås föreslagit 
att undersöka möjligheten att inrätta en trygghetscentral i Västerås.

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019, § 45 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att frågan redan har utretts i ett tidigare ärende då 
det bedömdes att det för närvarande saknas tillräckliga förutsättningar för att 
kunna ta fram ett realistiskt förslag om en samordnad trygghetscentral eller 
liknande. Det finus idag dessutom verksamheter i staden som bedriver verk
samheter liknande dem som brukar finnas i en trygghetscentral.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar 
bifall till motionen.

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till kommunstyrelsens för

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-17

72 (84)

slag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning 
där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§304 Dnr KS 2019/00705-2.8.3

Beslut - Svar på motion från (SD) om att förbättra sökfunktionen 
på Västerås stads hemsida

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Enes Bilalovic (M), Caroline 
Högström (M), Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Jörgen 
Andersson (M), Marie Brandstedt (M) och Amanda Grönlund (KD) reserver
ar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Amanda Grön
lunds (KD) förslag.

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Janeth Persson 
(SD) och Stefan Handing (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 
2019 med en motion med rubriken Förbättra sökfunktionen på Västerås stads 
hemsida. I motionen föreslås:

* Att alla dokument på webbplatsen ska kategoriseras utifrån dokumentets 
organisatoriska ursprung.

* Att alla dokument ska taggas utifrån med t ex ämne, dokumenttyp och 
liknande.

* Att filtrerings- och sorteringsfunktionen i sök-presentationen ska förbättras 
för att möjliggöra sökning på kategorier och/eller taggar utöver sökning på 
fritextinnehåll.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar 
bifall till motionen.

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion
en från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till kommunstyrelsens
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förslag från Markus Lindgren (MP). Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige god
känner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.
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Beslut - Svar på motion från (M) om kommande planering för 
verksamhetslokaler i Västerås

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har i motionen med rubriken Motion om kommande planering 
för verksamhetslokaler i Västerås föreslagit följande:

Att i kommande byggnation och ombyggnationer av lokaler för förskolor, 
skolor och omsorg planera för att kunna begränsa smittspridningen

Att i kommande byggnation och obyggnationer av omsorgslokaler planera 
för att så säkert som möjligt kunna besöka anhöriga även under en smitt
spridning.

Att alla kommunala lokaler som byggs eller byggs om ska planeras så att 
smittspridningen kan begränsas.

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 94 Dnr KS 2020/01851-3.6.5 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen remitterades till Fastighetsnämnden Grundskolenämnden, För- 
skolenämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden 
samt Individ- och familjenämnden. Alla nämnder ha inkommit med yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Kopia till
F astighetsnämnden

Grundskolenämnden 

F örskolenämnden

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Äldrenämnden

Individ- och familj enämnden

§ 305 Dnr KS 2020/01851-3.6.5

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§306 Dnr KS 2021/01128-5.1.1

Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
angående Västerås stads allt sämre näringslivsklimat

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendeb eskrivning
Stefan Lindh (M) anmäler en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Staffan Jansson (S) om Västerås stads allt sämre 
näringslivsklimat.
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Interpellation från (SD) till individ- och familjenämndens ordför
ande om varför Västerås stad har placerat barn på HVB-hem 
som fått skarp kritik av IVO

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmäler en interpellation ställd till individ- och familje
nämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) om Västerås stads allt 
sämre näringslivsklimat.

§307 Dnr KS 2021/01080-8.3.3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§308 Dnr KS 2021/01145-2.4.9

Motion från (SD) om att låta kommunens anställda få lön tidigare

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Daniel Sjölund 
Jonsson (SD), Stefan Handing (SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson 
(SD) och Tomas Söhr (SD) anmäler en motion om att låta kommunens 
anställda få lön tidigare.

78(84)
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§ 309 Dnr KS 2021/01129-3.3.6

Motion från (KD) om utveckling av Västerås skärgård

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) anmäler en motion om 
utveckling av Västerås skärgård.

79 (84)
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§310 Dnr KS 2021/01148-1.3.6

Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i Västerås

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmäler en motion om att inrätta ett byggnadsvårds
pris i Västerås.
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Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Arendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) anmäler en motion om 
att skydda vårt dricksvatten.

§311 Dnr KS 2021/01147-4.4.2

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Motion från (M) om drive in/drive through-röstning med bil och 
cykel

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Eleonore Lundkvist (M) anmäler en motion 
om drive in/drive through-röstning med bil och cykel.

§312 Dnr KS 2021/01146-1.1.1
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§313 Dnr KS 2021/01149-5.3.2

Motion från (M) om att integrationskrisen är vår tids ödesfråga

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Marcus Jacobson (M) anmäler en motion om att 
integrationskrisen är vår tids ödesfråga.
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§314 Dnr KS 1810604-

Sommarhälsning
Ordförande Anders Teljebäck (S) tackar kommunfullmäktige för deras 
insatser under våren och önskar samtliga närvarande en trevlig sommar. 2:e 
vice ordförande Marcus Jacobson (M) tackar därefter å fullmäktiges vägnar 
ordföranden för hans insatser och önskar honom en trevlig sommar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


