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§ 80 Dnr KS 2022/00070-1.4.2 

Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 16 februari 2022 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 

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, 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 omfattar 42 motioner och av dessa är 10 äldre än ett 

år. Redovisningen gäller per den 16 februari 2022. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 16 februari 2022 läggs 

till handlingarna. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Lina Dahlström 
Epost: lina2.dahlstrom@vasteras.se 
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Datum 

2022-02-16 
Diarienr 

KS 2022/00070- 1.4.2  

  

 

Kopia till 

- 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Redovisning av motioner som inte har 
slutbehandlats våren 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 16 februari 2022 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 

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, 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 omfattar 42 motioner och av dessa är 10 äldre än ett 

år. Redovisningen gäller per den 16 februari 2022. 

Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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    Datum 

   2022-02-16 

  

 

Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2022-02-07 2022/00176 Motion från (V) om fria arbetsskor inom vård och 
omsorg   

Äldrenämnden, Nämnden 
för personer med 
funktionsnedsättning 

Remitterad till äldrenämnden och nämnden för 
personer med funktionsnedsättning för yttrande 
senast den 13 maj 2022. 

      

2022-02-04 2022/00165 Motion från (M) om visselblåsarfunktion för att stoppa 
osund konkurrens  

  

      

2022-02-04 2022/00164 Motion från (M) ta fram en ny 
resultathanteringsmodell för Västerås stad  

  

      

2022-02-04 2022/00163 Motion från (M) om ändrade riktlinjer för tillfälliga 
serveringstillstånd  

Miljö- och 
konsumentnämnden 

Remitterad till miljö- och konsumentnämnden för 
yttrande senast den 13 maj 2022. 

      

2022-02-04 2022/00162 Motion från (M) om fördjupat samarbete med 
föreningslivet om barns aktivitet  

Grundskolenämnden, 
Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande 

Remitterad till grundskolenämnden och nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande för yttrande senast 
den 13 maj 2022. 

      

2021-12-03 2021/02370 Motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen 
"Våga bry dig" i Västerås stad  

Individ- och 
familjenämnden, Nämnden 
för Idrott, fritid och 
förebyggande, Bostad AB 
Mimer 

Remitterad till individ- och familjenämnden, 
nämnden för Idrott, fritid och förebyggande och 
Bostad AB Mimer för yttrande senast den 31 mars 
2022. 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2021-12-03 2021/02369 Motion från (M) om att det är dags för Västeråsarna 
att återta Vasaparken  

Tekniska nämnden, 
Byggnadsnämnden, 
Nämnden för Idrott, fritid 
och förebyggande 

Remitterad till tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och nämnden för Idrott, fritid och 
förebyggande för yttrande senast den 31 mars 
2022. 

      

2021-12-03 2021/02368 Motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och 
upptäcka välfärdsbrott 
  

Individ- och 
familjenämnden, Nämnden 
för personer med 
Funktionsnedsättning, 
Äldrenämnden 

Remitterad till individ- och familjenämnden, 
nämnden för personer med funktionsnedsättning 
och äldrenämnden för yttrande senast den 31 mars 
2022. 

      

2021-12-02 2021/02358 Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för 
elsparkcyklar  

Tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, 
nämnden för Idrott, fritid 
och förebyggande 

Remitterad till tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, nämnden för Idrott, fritid och 
förebyggande för yttrande senast den 31 mars 
2022. 

      

2021-11-12 2021/02143 Motion från (V) om kompetenslyft gällande rasism i 
skolan  

Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, 
utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildning- 
och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med 
yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-11-12 2021/02142 Motion från (V) om handlingsplan för suicidprevention  Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande, individ- 
och familjenämnden, 
äldrenämnden, nämnden 
för personer med 
funktionsnedsättning, 
grundskolenämnden, 
utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Remitterad till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, individ- och familjenämnden, 
äldrenämnden, nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, grundskolenämnden, 
utbildning- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande senast den 28 februari 2022. Planerad till 
kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2021-10-29 2021/02000 Motion från (M) om utredning av förutsättningar för 
Små Modulära Reaktorer  

Mälarenergi AB Remitterad till Mälarenergi AB för yttrande senast 
den 30 april 2022. 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2021-10-07 2021/01818 Motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i 
Västerås stad  

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Individ- och 
familjenämnden 
Kulturnämnden Miljö-och 
konsumentnämnden 
Nämnden för idrott fritid 
och förebyggande   
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 
Skultuna 
Kommundelsnämnd  
Tekniska nämnden 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 

Remitterad till byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, förskolenämnden 
grundskolenämnden, individ- och familjenämnden, 
kulturnämnden, miljö-och konsumentnämnden, 
nämnden för idrott fritid och förebyggande, 
nämnden för personer med funktionsnedsättning, 
Skultuna kommundelsnämnd, tekniska nämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
äldrenämnden och överförmyndarnämndenför 
yttrande senast den 31 januari 2022. 
 
Anstånd att inkomma med yttrande den 8 mars 
2022 har beviljats för förskolenämnden, 
grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Planerad till kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2021-10-07 2021/01817 Motion från (M) om kvalificeringskrav på att vissa 
kursbetyg ska vara 
godkända för kommunalt sommarjobb 
  

Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-10-07 2021/01814 Motion från (M) om att bryta utanförskapet i Västerås 
  

Ingen remittering Planerad till kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-10-07 2021/01811 Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta 
  

Bostads AB Mimer, individ- 
och familjenämnden 

Bostads AB Mimer har yttrat sig över remissen. 
Anstånd beviljat till individ- och familjenämnden att 
inkomma med svar den 28 februari 2022. Planerad 
till kommunstyrelsen våren 2022. 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2021-09-16 2021/01640 Motion från (KD) om att sälja Fredriksbergsbadet till 
bostadsbolaget Mimer  

Bostads AB Mimer, 
fastighetsnämnden, 
nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande 

Planerad till kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2021-09-16 2021/01638 Motion från (KD) om att tillskapa ett 
kombinationsboende för personer med psykisk 
ohälsa och missbruksproblematik  

Individ- och 
familjenämnden, nämnden 
för personer med 
funktionsnedsättning 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
har yttrat sig över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-09-03 2021/01537 Motion från (SD) om att verka för att Västerås 
flygplats blir beredskapsflygplats  

Ingen remittering Arbete pågår. 

      

2021-09-03 2021/01533 Motion från (M) om borttag av begränsning mot 
servering av helflaskor vid bord  

Miljö- och 
konsumetnämnden 

Miljö- och konsumetnämnden har inkommit med 
yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2021-09-03 2021/01531 Motion från (M) om företagares utsatthet för brott  Ingen remittering Planerad till kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-06-17 2021/01149 Motion från (M) om att integrationskrisen är vår tids 
ödesfråga  

Individ- och 
familjenämnden, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Individ- och familjenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har inkommit med 
yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-06-17 2021/01148 Motion från (M) om att inrätta ett byggnadsvårdspris i 
Västerås  

Byggnadsnämnden, 
Kulturnämnden 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 
februari 2022. Planerad till kommunfullmäktige mars 
2022. 

      

2021-06-17 2021/01147 Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten  Tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- 
och konsumentnämnden, 
Mälarenergi 

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och 
konsumentnämnden och Mälarenergi har inkommit 
med yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

      

2021-06-17 2021/01146 Motion från (M) om drive in/drive through-röstning 
med bil och cykel  

Valnämnden Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 
februari 2022. Planerad till kommunfullmäktige mars 
2022. 

      

2021-06-17 2021/01145 Motion från (SD) om att låta kommunens anställda få 
lön tidigare  

Ingen remittering Planerad till kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-06-14 2021/01129 Motion från (KD) om utveckling av Västerås skärgård  Byggnadsnämnden, 
Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande, 
Tekniska nämnden 

Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har 
inkommit med yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-04-14 2021/00665 Motion från (M) om anonyma prov i 
gymnasieskolorna  

Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-04-14 2021/00664 Motion från (M) och (KD) om Västerås framtida 
innovationssystem  

Ingen remittering Planerad till kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2021-04-14 2021/00662 Motion från (KD) och (M) om namngivning av plats-
torg eller gata i Västerås  

Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 
februari 2022. Planerad till kommunfullmäktige mars 
2022. 

      

2021-03-23 2021/00525 Motion från (-) om hantering av fordonsbränder och 
vattenflöden från stadens parkeringshus  

Miljö- och 
konsumentnämnden, 
tekniska nämnden, 
Västerås parkerings AB, 
Räddningstjänsten 
Mälardalen 

Miljö- och konsumentnämnden, tekniska nämnden, 
Västerås parkerings AB och Räddningstjänsten 
Mälardalen har inkommit med yttrande över 
motionen. Planerad till kommunstyrelsen våren 
2022. 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2021-03-11 2021/00456 Motion från (M) om att begränsa möjlighet till fusk hos 
studieförbund   

Kulturnämnden Kulturnämnden har inkommit med yttrande över 
motionen. Planerad till kommunstyrelsen våren 
2022. 

      

2021-02-05 2021/00235 Motion från (M) om webbsända nämndsammanträden  Ingen remittering Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 
februari 2022. Planerad till kommunfullmäktige mars 
2022. 

      

2021-02-04 2021/00231 Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till 
en än mer attraktiv Mälarstad  

Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden, 
Tekniska nämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden, 
Kulturnämnden, Nämnden 
för idrott, fritid och 
förebyggande 

Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, tekniska 
nämnden, miljö- och konsumentnämnden och 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande har 
inkommit med yttrande över motionen. Planerad till 
kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2020-11-05 2020/01727 Motion från (M) om ny parkeringsnorm och revidering 
av riktlinjer för parkering  

Tekniska nämnden, 
Fastighetsnämnden, 
Byggnadsnämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden, 
Västerås Parkerings AB 

Tekniska nämnden, fastighetsnämnden och 
byggnadsnämnden har inkommit med yttrande över 
motionen. Planerad till kommunstyrelsen mars 2022. 

      

2020-05-08 2020/00718 Motion från (SD) om Fiskevårdsprojekt i Mälaren  Tekniska nämnden och 
nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande. 

Tekniska nämnden har inkommit med yttrande över 
motionen. Planerad till kommunstyrelsen mars 2022. 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2020-02-06 2020/00195 Motion från (V) om klimatsmart mat som norm  Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Individ- och 
familejnämnden, Nämnden 
för personer med 
funktionsnedsättning, 
Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
Äldrenämnden 

Bordlades på kommunfullmäktige den 3 februari 
2022. Planerad till kommunfullmäktige mars 2022. 

      

2019-12-05 2019/02342 Motion från (V) om att Västerås stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurang- och konferensbranschen  

Ingen remittering Planerad till kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2019-12-06 2019/02341 Motion från (SD) om att avveckla kommunens stöd till 
Ibn Rushd  

Kulturnämnden Kulturnämnden har inkommit med yttrande över 
motionen. Planerad till kommunstyrelsen våren 
2022. 

      

2019-10-04 2019/01929 Motion från (V) om att utlysa klimatnödläge i Västerås  Ingen remittering Planerad till kommunstyresen våren 2022. 

      

2019-03-08 2019/00447 Motion från (V) om sorteringsmöjligheter vid offentliga 
papperskorgar  

Tekniska nämnden, 
VafabMiljö AB, Mälarenergi 
AB 

Tekniska nämnden, VafabMiljö AB och Mälarenergi 
AB har inkommit med yttrande över motionen. 
Planerad till kommunstyrelsen våren 2022. 

      

2018-11-30 2018/02569 Motion från (M) om bättre kontroll över Västerås 
stads upphandlingar  

Ingen remittering Planerad till kommunstyresen mars 2022. 

      

 


