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§ 483 Dnr KS 2019/00956-9.0.2 

Beslut - Svar på motion från (M) om att det behövs krafttag mot 
narkotikamissbruket i Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första, andra och fjärde att-sats avslås. 

2. Motionens tredje och femte att-sats förslag kommer att prövas inom ramen 
för pågående arbete med framtagande av ett medborgarlöfte.    

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Caroline Högström (M), 
Amanda Agestav (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras yrkande.  

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 
det behövs krafttag mot narkotikamissbruket i Västerås föreslagit att  

 projekt som Chance to change och Connection West regelbundet 
utvärderas i samarbete med Polisen. 

 högstadie- och gymnasieskolor regelbundet avsöks med hund. 

 Västerås stad uppvaktar Polismyndigheten i syfte att få fler poliser 
som arbetar med narkotikabrott i Västerås. 

 ansöka hos länsstyrelsen att sätta upp kameror på platser som i hög 
grad är otrygga och utsatta för brott. 

 i samband med tecknandet av nästa överenskommelse mellan polisen 
och Västerås stad ha med narkotikabrott som ett fokusområde. 

Kommunfullmäktige har den 9 maj 2019 §140 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med remissvar.  

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter.  

Nämnderna uttalar sig framförallt om motionens första och andra att-sats. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till fler poliser, vilket skulle möjliggöra 
ett ökat samarbete mellan skolor och Polismyndigheten, dels avseende det 
preventiva arbetet, dels det som behövs i stunden på skolan.  
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Vare sig grundskolenämnden eller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kan dock ålägga annan myndighet, i detta fall Polismyndigheten uppdrag, att 
med regelbundenhet genomsöka skolor med hund. Grundskolenämnden är 
dock positiv till att Polismyndigheten regelbundet genomsöker skolor med 
hund i syfte att få narkotikan bort från Västerås skolor.  

När det gäller Chance to Change och liknande verksamhet beskriver 
nämnden att verksamheten har en partssammansatt styrgrupp där bl. a. 
polismyndigheten ingår, samt att verksamheten följs upp utifrån det av 
nämnden givna uppdrag. 

Gällande motionens tredje att-sats ligger det i stadens intresse att stärka 
polisens närvaro i Västerås, och att uppvakta myndigheten för att få fler 
poliser som arbetar med narkotikabrott möter inga hinder. 

När det gäller motionens fjärde att-sats pekar erfarenheterna på att kameror 
har ett mindre brottsförebyggande värde än vad som framkommer i den 
allmänna debatten. Till detta kommer att kommunallagen säger att vi som 
kommun inte får göra statliga eller landstingskommunala uppgifter. Kameror 
på allmän plats kan ses som en del av ”allmän ordning och säkerhet”, dvs. är 
en statlig uppgift som kommunen inte bör ta på sig. 

Gällande motionens femte att-sats ligger detta inom de idag upparbetade 
formerna för samverkan med polismyndigheten på flera nivåer i Västerås 
stad. Samverkan sker på allt från en strategisk nivå till en mer daglig 
operativ nivå. En del i den samverkan är en gemensam överenskommelse 
med utpekade fokusområden. Givet den gemensamma lägesbilden, samt att 
polismyndigheten delar stadens synpunkt kan ett gemensamt fokusområde 
vara narkotikabrott.  

Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av detta att motionens första. 
Andra och fjärde att-sats avslås och att motionens tredje och femte att-sats 
kommer att prövas inom ramen för pågående arbete med framtagande av ett 
medborgarlöfte.   

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första, andra och fjärde att-sats avslås. 

2. Motionens tredje och femte att-sats förslag kommer att prövas inom ramen 
för pågående arbete med framtagande av ett medborgarlöfte.   

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till 
motionen i sin helhet.  

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels 
stadsledningskontorets förslag som Anna Lundberg (L) yrkat bifall till och 
dels Elisabeth Unells (M) med fleras yrkande att motionen ska bifallas. 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Anna Lundbergs (L) yrkande att bifalla 
stadsledningskontorets förslag.  

 

 






















