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1
Dnr KS 1810761Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats
för protokollets justering
2
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

3
Dnr KS 2019/00011-3.1.2
Information om aktuella detaljplaner 2019

4
Dnr KS 2019/00105-1.1.1
Val av ny nämndeman efter Eric Wiegerth (SD)
Förslag till beslut:
1. Sven Jonsson (SD) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till
och med den 31 december 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 7 februari 2019 ny nämndeman efter Eric
Wiegerth (SD). Efternamnet på den nyvalde Sven Jonsson (SD) blev dock
felskrivet i protokollet så att han kallades Sven Jansson. Beslutet bör därför
korrigeras.
5
Dnr KS 2019/00465-1.1.1
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Sara Gunstad Selin
(C)
Förslag till beslut:
1. Sara Gunstad Selin (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
fastighetsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Sara Gunstad Selin (C) som valts till ledamot i fastighetsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2019/00517-1.1.1
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Karin Andersson
(L)
Förslag till beslut:
1. Karin Andersson (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. XX väljs till ny ersättare i kommunfullmäktige intill det sammanträde då
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Karin Andersson (L) som valts till ledamot i kommunfullmäktige intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
7
Dnr KS 2019/00044-1.4.2
Beslut - Årsredovisning och bokslut för Västerås stad 2018
Förslag till beslut:
1. Årsredovisningen för 2018 godkänns.
2. Öronmärkningen av eget kapital för byggbonus avslutas.
3. Öronmärkningen av eget kapital för investeringsbufferten avslutas.
4. Resultatet för 2018 överförs till balanserat eget kapital.
5. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för
resultathantering. Enligt beslut i årsplan 2019 kommer ingen tilläggsbudget
att fördelas på grund av det rådande ekonomiska läget.
6. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2018 ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Ärendebeskrivning
Västerås stads årsredovisning för 2018 har upprättats och presenteras för
kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller
ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning av
verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma god
ekonomisk hushållning.
Årets resultat för Västerås stad är 344 mnkr. I resultatet ingår
realisationsvinster på 200 mnkr. Andra större jämförelsestörande poster som
påverkar resultatet för 2018 är exploateringsverksamhetens resultat på 116
mnkr samt avsättning för miljöskulder -84 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelser summerar till -48 mnkr, varav individ och
familjenämndens avvikelse var -96 mnkr främst beroende på höga kostnader
för vårdplaceringar missbruk, våld i nära relationer och inhyrda
socialsekreterare. Nämnden för personer med funktionsnedsättningar hade en
avvikelse på -30 mnkr beroende på att antal personer och antal timmar för
personlig assistans har ökat.
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Äldrenämnden visar ett överskott på 48 mnkr då hemtjänsttimmarna har
minskat. Övriga nämnder hade mindre budgetavvikelser.
Årets investeringar blev 884 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar.
Detta ska ställas mot årets budget på 1 290 mnkr. Genomförandegraden är
68 procent. Investeringsnivån är, trots att den inte nådde upp till budget, en
historiskt hög nivå.
Årets resultat för koncernen Västerås stad, efter finansiella poster är 1 020
mnkr. Mälarenergi AB har ett resultat på 350 mnkr, Nya Västerås flygplats
AB -26 mnkr och Bostads AB Mimer 342 mnkr där en realisationsvinst på
450 mnkr har förstärkt resultatet.
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap § 9 ska kommunstyrelsen i årliga
beslut pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med
som grund bedöms verksamheten i stadens bolag under 2018 varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Årsredovisningen för 2018 godkänns.
2. Öronmärkningen av eget kapital för byggbonus avslutas.
3. Öronmärkningen av eget kapital för investeringsbufferten avslutas.
4. Resultatet för 2018 överförs till balanserat eget kapital.
5. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för
resultathantering. Enligt beslut i årsplan 2019 kommer ingen tilläggsbudget
att fördelas på grund av det rådande ekonomiska läget.
6. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2018 ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
8
Dnr KS 2019/00523-1.6.1
Beslut - Fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
Ärendebeskrivning
Ordförandeförslag och kompletterande handlingar delges via separat utskick.
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Dnr KS 2019/00516-1.3.4
Beslut - Köp av bolag, Bostads AB Mimer
Förslag till beslut:
1. Bostads AB Mimer godkänns förvärva ett NYAB (så kallat lagerbolag).
2. Lagerbolaget ska efter bolagsförvärv byta namn till "Förseglet Hus A AB"
eller något annat liknande namn.
3. Bolagsordning för "Förseglet Hus A AB" enligt bilaga 1 godkänns.
4. Bostads AB Mimer godkänns överlåta del av fastighet Förseglet 1,
Västerås till "Förseglet Hus A AB".
5. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för
Förseglet Hus A AB:
Ordförande Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer
Carina Akterhag, Bostads AB Mimer
Martin Gepertz, Bostads AB Mimer
6. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till
lekmannarevisorssuppleant.
7. Bostads AB Mimer godkänns sälja samtliga aktier i "Förseglet Hus A AB"
till extern part.
Ärendebeskrivning
Bostads AB Mimer (Mimer) köpte under 2015 fastigheten Förseglet 1 av
NCC. Avsikten med förvärvet var att utveckla fastigheten för
bostadsändamål och bygga hyresrätter i egen regi och sälja mark till andra
aktörer för att utveckla bostadsrätter. NCC genom Bonava behöll också en
option att återköpa och förköpa vissa delar av fastigheten när detaljplanen
var klar. Nu föreliggande bolagsförvärv och försäljning är ett led i att
utveckla fastigheten enligt detaljplanen.
Stadsledningskontoret bedömer att bolagsförvärvet är nödvändig för att
Mimer ska kunna avyttra fastigheten på effektivt sätt. Stadsledningskontoret
gör även bedömningen att hela fastighetens (Förseglet 1) strategiska upplägg
behöver redovisas i Västerås Stadshus ABs styrelse för att informera
styrelsen om hela affären kring Förseglet 1. Affärsupplägget kan komma att
innebära ytterligare köp av lagerbolag eller bolagsbildning samt behov av
finansiering. Därför föreslås att Mimer presenterar affärsupplägget på ett
styrelsemöte i Västerås Stadshus AB och att styrelsen i nästa steg tar beslut
om vad som behöver genomföras så att Mimer kan arbetar vidare enligt sin
strategi eller enligt justeringar från moderbolaget styrelse.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Bostads AB Mimer godkänns förvärva ett NYAB (så kallat lagerbolag).
2. Lagerbolaget ska efter bolagsförvärv byta namn till "Förseglet Hus A AB"
eller något annat liknande namn.
3. Bolagsordning för "Förseglet Hus A AB" enligt bilaga 1 godkänns.

5 (16)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2019-03-27

4. Bostads AB Mimer godkänns överlåta del av fastighet Förseglet 1,
Västerås till "Förseglet Hus A AB".
5. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för
Förseglet Hus A AB:
Ordförande Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer
Carina Akterhag, Bostads AB Mimer
Martin Gepertz, Bostads AB Mimer
6. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till
lekmannarevisorssuppleant.
7. Bostads AB Mimer godkänns sälja samtliga aktier i "Förseglet Hus A AB"
till extern part.
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Dnr KS 2019/00258-1.2.2
Beslut - Ansökan om årligt driftbidrag för aktivitetsyta och
omklädningsrum Bäckby
Förslag till beslut:
1. Investeringen i omklädningsrum och läktare vid Bäckby aktivitetsyta
godkänns.
2. Begäran om årligt driftbidrag till nämnden för idrott, fritid och
förebyggande på 1,7 mnkr för Bäckbys aktivitetsyta varav 0,5 mnkr för
omklädningsbyggnad och läktare kommer att hanteras i samband med
årsplan 2020 genom att nämnden erhåller 1,7 mnkr i utökad driftbudgetram.
Ärendebeskrivning
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har ansökt om ett årligt
driftbidrag på 1,7 mnkr för Bäckby aktivitetsyta varav 0,5 mnkr för
omklädningsbyggnad.
Bäckby aktivitetsyta omfattar en fullstor fotbollsplan (konstgräs utan
gummigranulat), boule, parkour, basketplan, klättervägg och skateyta.
Anläggningen är klar förutom konstgräsmattan och skateytan som blir klara
våren 2019. I det ursprungliga beslutet som fattades i samband med beslut
om byggbonusmedel för 2017 fanns inget omklädningsrum medtaget.
Tidigare när fotbollsplanen var lokaliserad nära sporthallen användes
omklädningsrummen i hallen till fotbollsplanen. Aktivitetsytans nya läge
innebär att avståndet mellan fotbollsplan och sporthall med omklädningsrum
inte bedöms vara inom rimligt avstånd för att använda för omklädning, enligt
nämndens tjänsteutlåtande. Gångavståndet mellan fotbollsplanen och
befintliga omklädningsrum i sporthallen är cirka 300 meter.
En mindre omklädningsbyggnad samt läktare är tillkommande behov som
nämnden planerar att bygga under 2019. Omklädningsbyggnaden kommer
vara 126 kvm stor, med två omklädningsrum, domarrum och förråd till
aktiva föreningar. Den planerade läktaren kommer eventuellt att vara en
återanvänd läktare från en annan fotbollsplan, för att klara av budgeten för
projektet.
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Driftskostnad för aktivitetsyta, omklädningsbyggnad och skötseln av detta
bedöms av nämnden totalt omfatta 2,7 mnkr. Den tillkommande
investeringen i omklädningsbyggnad och läktare bedöms vara 6 mnkr, med
en årlig utökad driftskostnad på cirka 0,5 mnkr för kapitalkostnad och
skötsel.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Investeringen i omklädningsrum och läktare vid Bäckby aktivitetsyta
godkänns.
2. Begäran om årligt driftbidrag till nämnden för idrott, fritid och
förebyggande på 1,7 mnkr för Bäckbys aktivitetsyta varav 0,5 mnkr för
omklädningsbyggnad och läktare kommer att hanteras i samband med
årsplan 2020 genom att nämnden erhåller 1,7 mnkr i utökad driftbudgetram.
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Dnr KS 2015/00184-027
Uppdrag - Att tillsammans med berörda nämnder öka HBTQkunskaperna i verksamheterna
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
KFM 2014-11-27, § 308 - Budget 2015. Kommunstyrelsen uppdras att
tillsammans med berörda nämnder och styrelser öka HBTQ-kunskaperna i
verksamheterna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
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Dnr KS 2015/00204-029
Uppdrag - Utred åtgärder för att säkerställa en mångfald bland
Västerås stads anställda på alla nivåer
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
KFM 2014-11-27, § 308 - Budget 2015. Kommunstyrelsen uppdras att
utreda åtgärder för att säkerställa mångfald bland Västerås stads anställda på
alla nivåer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
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Dnr KS 2018/00626-1.2.1
Uppdrag - Utreda minskningen av nedskräpning av tuggummi
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En motion från (M) om åtgärder mot tuggummispottande på stadens gator
och torg inkom och behandlades av kommunfullmäktige under 2017.
Motionären föreslog att man i Västerås utreder möjligheten att sätta upp
skyltar där man kan fästa sitt tuggummi. Kommunfullmäktige beslutade (1)
bifall till motionens intentioner och (2) att Tekniska nämnden får i uppdrag
att utreda alternativa möjligheter för att minska nedskräpning av tuggummi.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en rapport "Minskad
nedskräpning av tuggummi" 2018-11-29 i vilken teknik- och
fastighetsförvaltningen har utrett alternativa möjligheter för att minska
nedskräpningen av tuggummi samt vilka metoder som används för att
avlägsna tuggummin från gatan.
Informationen i rapporten har inhämtats via kontakter med olika kommuner
och företag, tidigare skräprapporter och omvärldsbevakning.
I rapporten framgår att tuggummi är ett väldigt svårt skräp att hantera, då det
är kostsamt och tidskrävande att avlägsna från marken. De tillfrågade
kommunerna ser fimpar som ett större problem än tuggummin och lägger
därför mer tid och pengar på det.
Tekniska nämnden godkände återrapporteringen från Teknik- och
fastighetsförvaltningen av uppdraget 2018-12-19 (Dnr TN 2018/000903.12.1) och beslutade att skicka den som återrapportering av uppdraget till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
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Dnr KS 2019/00061-1.4.1
Uppdrag - Översyn av investeringsramen och uppdrag att
återkomma med reducerad ram vid återrapporteringen av
årsplanen
Förslag till beslut:
Investeringsramen för 2019 fastställs till 1 646,4 mnkr och
genomförandegraden till 70 %.
Ärendebeskrivning
I samband med årsplan 2019 fastställdes investeringsramen för 2019 till 1
657 mnkr med en genomförandegrad på 70 %. Kommunfullmäktige
beslutade även att ge kommunstyrelsen att i samråd med samtliga nämnder i
uppdrag att se över investeringsramen och återkomma med reducerad ram
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vid återrapportering av årsplan 2019. Nämnderna har i sin återrapportering
av årsplan 2019 gjort en översyn av investeringsprojekten.
Västerås stads investeringsplan för 2019 omfattar 1 646 mnkr efter
översynen, att jämföra med 1 657 mnkr före. Det är en minskning med 11
mnkr.
Med en genomförandegrad på 70 % bedöms årets investeringar omfatta 1
152 mnkr. Investeringar i Mälarporten uppgår till 216 mnkr 2019-2022.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Investeringsramen för 2019 fastställs till 1 646,4 mnkr och
genomförandegraden till 70 %.

15
Dnr KS 2018/02632-1.6.1
Beslut - Yttrande över revisionsrapport, Granskning av
ekonomistyrning inom Individ- och familjenämnden
Förslag till beslut:
1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av
ekonomistyrningen inom individ- och familjenämnden godkänns och
överlämnas till Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
3. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen
redovisa den fördjupade analysen.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning i syfte att bedöma om individ- och familjenämnden (IFN) har ett
tillfredsställande system för ekonomistyrning, uppföljning och kontroll av
den bedrivna verksamheten. Den sammantagna bedömningen är att nämnden
inte har tagit sitt fulla ansvar för situationen och säkerställt en tillräcklig
styrning för att kunna uppnå en ekonomi i balans.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges nämnden följande
rekommendationer:
Gör en fördjupad analys av de bakomliggande orsakerna till de mycket stora
kostnadsökningarna
Besluta om en strategi och handlingsplan för en ekonomi i balans
Följ regelbundet upp åtgärderna i handlingsplanen
För frågan till fullmäktige om nämnden bedömer att den inte kan ta sitt
ansvar inom av fullmäktige beslutad budgetram
besluta om en ekonomistyrmodell för nämndens ansvarsområde där ansvar
och roller tydligt definieras
säkerställ att det i nämndens riskanalys ingår relevanta analyser av risk för
bristande budgethållning
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följ noga upp kostnadsutvecklingen för olika insatser och analysera
orsakerna till kostnadsförändringar
säkerställ att tillförlitliga prognoser kan göras
analysera i särskild ordning orsakerna till de höga kostnaderna för
missbruksvård för vuxna
I granskningen ger EY också en rekommendation till Kommunstyrelsen:
Besluta om tillämpningsanvisningar gällande policy för styrningen i
koncernen Västerås stad. Dessa ska tydliggöra ansvarsfördelningen i
ekonomistyrningen och då särskilt nämnders/styrelsers ansvar när negativa
budgetavvikelser prognosticeras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av
ekonomistyrningen inom individ- och familjenämnden godkänns och
överlämnas till Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
3. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen
redovisa den fördjupade analysen.
16
Dnr KS 2019/00234-1.6.1
Beslut - Yttrande över revisionsrapport, Granskning av
Kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ- och
familjenämnden
Förslag till beslut:
1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av
kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ- och familjenämnden godkänns
och överlämnas till Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning med
syfte att följa upp om kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt utövat
uppsikt över individ- och familjenämnden gällande år 2018.
Efter granskningen anser EY att kommunstyrelsen under 2018 har utövat
uppsikt över hur individ- och familjenämndens ekonomi utvecklats och i
slutet av året av nämndens genomförande av åtgärder för en ekonomi i
balans. Revisionen är dock kritiska mot att kommunstyrelsen inom ramen för
uppsikten först i ett relativt sent skede av året ställt krav på redovisning av
hur nämndens ekonomiska situation utvecklats och att fullmäktige inte
informerades om individ- och familjenämndens situation i ett tidigare skede.
Revisionen anser även att kommunstyrelsen saknar tydliga utgångspunkter
för att bedriva en planmässig och effektiv uppsikt som täcker in hela
uppsiktsansvaret.
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EY lämnade i revisionsrapporten följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
Tydliggör vad uppsikten innebär och vad den i huvudsak ska omfatta, vilken
information som behövs för uppsikten i allmänhet och vilken särskild
information som kan behövas från nämnder och bolag.
Fastställ rutiner för hur nödvändig information regelmässigt ska inhämtas
genom rapportering och möten.
Analysera informationen som framkommer genom uppsikten och ha en
strategi för hur kommunstyrelsen ska agera då avvikelser framkommer.
Besluta om en årlig plan för uppsiktens genomförande och utvärdera årligen
uppsiktens genomförande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av
kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ- och familjenämnden godkänns
och överlämnas till Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade också för egen del att stadsledningskontoret får
i uppdrag att ta fram en riktlinje för rapportering av ekonomi och
verksamhet.
17
Dnr KS 2019/00131-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2018
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2018 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal oktober till och
med december 2018.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2018 anmäls och läggs till handlingarna.
18
Dnr KS 2019/00139-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 december 2018
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31
december 2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till
och med december 2018 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
avbrutits 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 oktober till och med december 2018.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31
december 2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till
och med december 2018 anmäls och läggs till handlingarna.
19
Dnr KS 2019/00303-1.4.2
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats
våren 2019
Förslag till beslut:
Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av
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motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till
kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna
motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som
inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen
för hantering av motioner.
Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller
information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift
om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av
kommunstyrelsen. Sammanställningen har tagits fram i samarbete mellan
ansvariga handläggare och stadssekreterare.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.
20
Dnr KS 2019/00302-1.4.2
Beslut - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren
2019
Förslag till beslut:
Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som
kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte
slutredovisats. I samband med det görs motsvarande redovisning till
kommunstyrelsen avseende de uppdrag som nämnder och styrelser fått av
kommunstyrelsen.
Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och
ansvariga handläggare på stadsledningskontoret.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till
styrelser och nämnder läggs till handlingarna.
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21
Dnr KS 2018/02603-2.4.3
Beslut - Motion från (M) om att utbilda politiker och tjänstemän i
företagandets villkor
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2 Stadsledningskontoret ges i uppdrag att anordna en sådan utbildning.
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken
Utbilda politiker och tjänstemän i företagandets villkor föreslagit:
Att det tas fram en utbildning för politiker och berörda tjänstemän i syfte att
öka förståelsen och insikten i företagandets villkor.
Att kommunfullmäktige uttrycker en rekommendation att politiker och
tjänstemän som i hög utsträckning arbetar mot det lokala näringslivet i
kommunen ska genomgå en sådan utbildning åtminstone en gång per
mandatperiod.
Kommunfullmäktige har den 6 december 2018 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2 Stadsledningskontoret ges i uppdrag att anordna en sådan utbildning.

22
Dnr KS 2017/01893-1.2.1
Beslut - Motion från (M) om att förenkla för nyföretagare i
Västerås
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) Förenkla för nyföretagare i Västerås föreslagit
att införa en e-tjänst för att underlätta för företagare att se vilka tillstånd som
kan vara aktuella för att kunna ansökan om de kommunala tillstånd som
behövs för ett nytt företag
att e-tjänsten ger information/länk om även andra tänkbara tillstånd som kan
behövas
Kommunfullmäktige har den 2017-10-05 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har ej remitterats vidare.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
23
Dnr KS 2018/01404-1.3.5
Beslut - Motion från (M) om stärkt tjänstemannaansvar i Västerås
stad
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
(M) genom Stefan Lindh och Enes Bilalovic har 2018-05-02 till
kommunfullmäktige väckt en motion om stärkt tjänstemannaansvar i
Västerås stad. Motionärerna efterfrågar "Att kommunstyrelsen utformar
effektiva rutiner för att kunna följa upp att god tjänstemannased tillämpas
även för beslut som inte innebär direkt myndighetsutövning".
I motionen ges exempel på sådan annan maktutövning än den
myndighetsutövande som motionärerna efterfrågar rutiner för. Såsom
"repressalier mot anställda som utnyttjar meddelarfrihet, att medvetet
bedriva lagtrots vid upphandlingar, eller domstolsbeslut där offentliga
tjänstemän bortser från fattade domslut. Det kan även handla om att ledande
tjänstemän i ansvarsposition agerar på ett försumligt sätt som strider mot
kommunens bästa intresse, t ex vilseleder politiker i nämnder och styrelser,
som sedan fattar beslut på felaktiga grunder".
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 mars
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
24
Dnr KS 2019/00412-3.6.4
Interpellation från (V) till individ och familjenämndens
ordförande om att stoppa barnvräkningar
Ärendebeskrivning
Victoria Bagi (V) anmälde vid sammanträdet den 7 februari en interpellation
ställd till individ och familjenämndens ordförande Ann-Louise Molin
Östling (S) om att stoppa barnvräkningar.
25
Dnr KS 2019/00415-3.1.4
Interpellation från (M) till byggnadsnämndens ordförande om
byggnation
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) anmälde vid sammanträdet den 7
februari en interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Lars
Kallsäby (C) om byggnation på höjden.
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Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner

16 (16)

