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Frånvarande ledamöter
Karin Westlund (C)
Irene Hagström (M)

Närvarande ersättare
Cristina Estay (S)
Daniel Gonzalez Zapata (S)

Övriga närvarande
Eva Lundgren bibliotekarie
Karin Erkers utvecklingsledare 
Andrea Dahlqvist personalchef 
Petra Andersson ekonomichef 
Rasmus Persson förvaltningsdirektör 
Sofi Simonsson nämndsekreterare

Justerandes sisnatur Utdcausbestvrkande
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§1 Dnr KDNS 1809612-

Val av protokolljusterare och tillkännagivande av protokollets
Justering

Beslut
Kommundelsnämnden utser Mikael Sandberg (S) att justera dagens protokoll 
den 31/1 tillsammans med ordförande.

Utdracsbes tvekandeJusterandes sienatur
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§2 Dnr KDNS 1809589-

Föredragningslistan godkänns och beslut om offentliga ärenden

Beslut
Föredragningslistan godkänns och alla ärenden är offentliga.

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska 
vara öppna för allmänheten.

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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§ 3 Dnr KDNS 2023/00003-1.4.2

Lägesinformation från Skultuna bibliotek

Beslut
Kommundelsnämnden tackar Eva Lundgren och förklarar informationen 
mottagen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 4 Dnr KDNS 2023/00013-1.5.1

Delgivningsärenden

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner redovisningen och förklarar informationen 
mottagen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandling, klagomål, remisser och handlingar till kännedom för 
huvudmannen/ kommundelsnämnden redovisas för perioden 1 december 
2022 - 11 januari 2023

Jnsterandes signatur Utdragsbestyrkande ;

i
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§5 Dnr KDNS 2023/00012-1.4.2

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
• Förteckning över delegationsbeslut registrerade i diarieserien KDNS 

under perioden 1/12 2022 - 11/1 2023 anmäls till nämnden.

• Förteckning över anställningsbeslut januari - december 2022 ur 
personalsystemet anmäls till nämnden.

Utdraasbestyrkande
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§6 Dnr KDNS 2023/00010-1.3.7

Redovisning av postlista

Beslut
Kommundelsnämnden förklarar informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie KDNS perioden 1 december 2022 - 11 
januari 2023 redovisas för nämnden.

Justerandes sienatur Utdransbestvrkande
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§7 Dnr KDNS 2022/00537-1.3.6

Beslut - verksamhetsplan Skultuna kommundelsnämnd 2023 
med styrkort och internkontrollplan

Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan, styrkort samt internkontrollplan för 2023

Är end eb es kr i vnin g
Verksamhetsplan 2023 är förvaltningens övergripande interna styrdokument. 
Den är utarbetad av förvaltningsledningen under hösten 2022.
Verksamhetsplanen är ett ettårigt dokument som uppdateras årligen och 
tydliggör verksamhetens långsiktiga inriktning och de övergripande 
prioriteringarna. Den innehåller bland annat strategiska uppdrag som ges till 
förvaltningen av nämnden samt av Västerås stads kommunfullmäktige.

Styrkort och följekort är en del av Västerås stads styrmodell. Styrkortet 
beskriver vilka framgångsfaktorer samt indikatorer som förvaltningen har 
identifierat kopplat till Västerås stads definierade perspektiv; kund, kvalitet, 
ekonomi och medarbetare.

Internkontrollplan är förvaltningens verktyg för att stärka kvalitén i de 
processer som identifierats som risker.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-25

11 (21)VÄSTERÅS STAD
Skuituna kommundelsnämnd

§8 Dnr KDNS 2023/00009-1.3.6

Information förvaltningsdirektören

Ärendebeskrivning
• Västerås stad och Skultuna kommundelsförvaltning driver ett 

samarbete med polismyndigheten angående trygghetsarbetet. 
Samarbetet har hittills pågått ett år och ska utmynna i en 
handlingsplan.

• Kommundelsförvaltningen genomför ett internationellt ERASMUS- 
samarbete för våra ungdomsambassadörer tillsammans med 
ungdomar i Cantabria Spanien.

Justerandes Utdraasbestvrkande
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§ 9 Dnr KDNS 2023/00007-1.3.3

HR-rapport / personalinformation

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden får del av protokoll från övergripande facklig 
samverkan (ÖSAM).

Justerandes sienalur Utdraesbestyrkande
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§10 Dnr KDNS 2022/00608-1.3.2

Reglemente Skultuna kommundelsnämnd från december 2022

Beslut
Kommundelsnämnden förklarar informationen mottagen.

Justerandes sicnatur Utdrassbestyrkande
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i
§11 Dnr KDNS 2023/00016-1.4.2

Överläggning om verksamhetsberättelse med bokslut 2022
Skultuna kommundelsnämnd

Beslut
Ordförande förklarar överläggningen avslutad.

Justerandes siKnatur Utdrassbestvrkande
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§12 Dnr KDNS 2022/00555-2.7.3

Remissyttrande - Drönarverksamhet inom Västerås stad

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner förslag till organisation och 
ansvarsfördelning för drönarverksamhet i Västerås stad.

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2021 då ny gemensam EU-lagstiftning för drönare började 
gälla har förvaltningarna inte bedrivit någon drönarverksamhet. Den nya 
lagstiftningen innebär bland annat att samtliga organisationer som flyger 
drönare måste vara registrerade drönaroperatörer hos Transportstyrelsen. 
Den innebär även att fjärrpiloter, som flyger drönare som väger mer än 249 
gram, måste ha ett giltigt behörighetsbevis/drönarkort.

Förslag till organisation och ansvarsfördelning beskrivs i bilaga 
Drönarverksamhet inom Västerås stad Organisation och ansvar.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdraasbestvikande
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§ 13 Dnr KDNS 2022/00547-3.12.1

Remissyttrande - Arbetsprogram asfaltsbeläggningar 2023-2025

Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enligt förvaltningens remissyttrande 
angående arbetsprogram asfaltbeläggningar 2023-2025

Ärendebeskrivning
Arbetsprogram asfaltsbeläggningar 2023-2025 är teknik- och 
fastighetsförvaltningens prioriteringslista för beläggningsarbete av asfalt.

Skultuna kommundelsnämnd har fått programmet på remiss för att ge 
synpunkter på de beläggningsarbeten som kommundelsnämnden anser vara 
prioriterade i kommundelen.

Arbetsprogrammet avser endast de gator och vägar som Västerås stad 
ansvarar för.

Kopia till
Tekniska nämnden

Utdraesbestvrkande
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§14 Dnr KDNS 2022/00545-1.7.1

Remissyttrande - Handlingsplan för hantering av massor på 
kommunal mark

Beslut
Kommundelsnämnden har inget tillägg till handlingsplanen för hantering av 
massor på kommunal mark.

Ärendebeskrivning
I översiktsplanen, Öp 2026, finns en ”gul lapp” om att vi bör arbeta vidare 
med masshanteringsfrågan inom kommunen. Det är angeläget att ta tillvara 
och återvinna massor på ett miljömässigt riktigt sätt. Eventuellt innehåll av 
föroreningar avgör hur schaktmassorna kan tas tillvara och återvinnas. 
Översiktsplanen anger att massor i första hand ska återvinnas i det område 
där de uppkommit, i andra hand i närområdet och i de fall detta inte är 
möjligt bör det finnas anvisade platser inom kommunen där massor behövs.

Idag finns dock inget fungerande systematiskt sätt att ta hand om massor och 
ingen samordning mellan stadens projekt som antingen behöver massor eller 
har ett överskott av massor.

Det övergripande syftet med att ta fram en handlingsplan är att uppfylla de 
globala, nationella och regionala miljö- och klimatmålen. Ett ansvarsfullt 
nyttjande av naturresurser ger även bättre förutsättningar för en ekonomisk 
hushållning och en mer effektiv utbyggnad inom kommunen vilket stärker 
ekonomisk hållbarhet. Hantering av massor ska aktualiseras i arbetet med 
översiktsplanen, i samband med framtagande av detaljplaner samt i 
planerings- och genomförandeskedet av projekt/genomföranden. I syftet 
ingår att ställa hitta ett gemensamt förhållning- och arbetssätt inom staden 
för hanteringen av massor.

Masshantering i denna handlingsplan avser massor på kommunal mark.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sicuatur Utdiaesbestvrkande
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§15 DnrKDNS 2022/00475-1.7.1

Remissyttrande - Motion från (MP) om bättre kollektivtrafik på 
landsbygden

Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Särskilt yttrande
Majoriteten i Skultuna kommundelsnämnd är positiv till att utreda hur man 
kan växla skolskjuts mot ökad kollektivtrafik i så stor omfattning som 
möjligt.

(Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna)

Ärendebeskrivning
Anna Thunell (Mp) har till Västerås kommunfullmäktige lämnat in en 
motion med rubriken Bättre kollektivtrafik på landsbygden. Motionären 
föreslår att tekniska nämnden i samverkan med Barn och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur ett 
kollektivtrafikupplägg liknande det i Kalmar eller Höganäs skulle kunna 
inforas i Västerås.

Dessa upplägg innebär i korthet att kommunerna samordnar skolskjutsarna 
med allmän kollektivtrafik.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsförvaltningen

Carina Sandström, rektor

Justerandes simatur Utdraesbestyrkande
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§16 Dnr KDNS 2022/00472-17.1

Remissyttrande - Motion från (M) om promenadstråk längs
Svartån

Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enligt kommundelsförvaltningens förslag till 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Moderaterna (M) har inkommit med en motion i vilken motionärerna 
föreslår att:

1 . förslag tas fram på hur det kan skapas en promenadväg längs Svartån 
mellan Västerås och Skultuna.

2 . stadens mark längs Svartån mellan Vallbybron och Mälaren klassas som 
parkmark och upprustas med parkbänkar och belysning.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur Utdra esbestyrkande
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§1 7 Dnr KDNS 2023/00014-1.3.3

Information ordförande

Beslut
Ingen information

Justerande» signatur Utdragsbestyrkande
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§1 8 Dnr KDNS 1809599-

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor

ljusterandes siunalur Utdraesbeslvrkande


