
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Kommunstyrelsen 2021-03-17 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr KS 2021/00097-1.4.2 

Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2021  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

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 
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till kommun-
fullmäktige. 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 kommun-
fullmäktige, 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 kom-
munstyrelsen.  

Redovisningen gäller per den 11 februari 2021. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 
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Tjänsteutlåtande - Redovisning av motioner som inte har 
slutbehandlats våren 2021  

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

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 
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 innehåller 
information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 
om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av 
kommunstyrelsen.  

Redovisningen gäller per den 11 februari 2021. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

2018-08-17 2018/01720 Motion från (V) om vatten 
till Västeråsarna 
  

Tekniska nämnden, Mälarenergi 
och Nämnden för idrott och fri-
luftsliv 

Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 1 
2021. 

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

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under våren 2021. 

2019-02-07 2019/00254 Motion från (M) om en 
samordnad trygghets-
central i Västerås  

Ingen remittering.  Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 2 2021. 

2019-03-08 2019/00447 Motion från (V) om sorter-
ingsmöjligheter vid offent-
liga papperskorgar  

Tekniska nämnden Remissvaret har inkommit och hand-
läggning på stadsledningskontoret 
pågår. Planeras till kommunstyrelsen 
kvartal 1 2021. 

2019-03-08 2019/00448 Motion från (SD) om när-
varohöjande åtgärd för 
centrala samhällsinfor-
mationsmöten utformade 
för nyanlända 

Individ- och familjenämnden  Remissvar inkom i april 2020. 
Planeras till kommunstyrelsen 31 
mars 2021. 

2019-04-08 2019/00705 Motion från (SD) om att 
förbättra sökfunktionen på 
Västerås stads hemsida  

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 1 
2021. 

2019-04-08 2019/00704 Motion från (M) om mikro-
plaster  

Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Mälarenergi 
AB och Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande 

Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 1 
2021. 

2019-06-19 2019/01267 Motion från (V) om att 
rädda insekterna  

Tekniska nämnden, miljö- och 
konsumentnämnden 

Remissvar inkommit och handlägg-
ning på stadsledningskontoret pågår. 
Planeras till kommunstyrelsen kvartal 
1 2021.    
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2019-09-06 2019/01727 Motion från (M) om att inte 
kompensera för indraget 
studiebidrag på grund av 
skolk  

Individ- och familjenämnden, Ut-
bildning- och arbetsmarknads-
nämnden  

Motionen återremitterades av 
kommunstyrelsen den 14 oktober 
2020. Planeras att åter tas upp i 
kommunstyrelsen under våren.   

2019-10-04 2019/01929 Motion från (V) om att 
utlysa klimatnödläge i 
Västerås  

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 1 2021. 

2019-10-22 2019/02099 Motion från (M) om att 
minska klotter genom att 
synliggöra Västerås 
historia  

Nämnden för idrott, fritid och före-
byggande, Kulturnämnden, Mälar-
energi, Tekniska nämnden 

Remissvar har inkommit. Planeras till 
kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige under våren 2021. 

2019-11-05 2019/02182 Motion från (SD) om att 
upprätta en inflyttnings-
strategi för Västerås stad  

Ingen remittering Planeras till kommunstyrelsen under 
våren 2021. 

2019-12-05 2019/02342 Motion från (V) om att 
Västerås stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restau-
rang- och konferens-
branschen  

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under våren 2021. 

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

Kulturnämnden Motionssvaret är klart från tjänste-
mannahåll, avvaktar att komma upp 
för politisk hantering 

2020-01-15 2020/00072 Motion från (SD) om refor-
merad modell för utbetal-
ning av mandatstöd  

Ingen remittering Motionen är avskriven på motionär-
ens begäran och ärendet kommer 
därför avslutas. 

2020-02-06 2020/00195 Motion från (V) om klimat-
smart mat som norm  

Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden, Individ- och familje-
nämnden, Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning, Utbild-
ning- och arbetsmarknadsnämnd-
en, Äldrenämnden 

Remissvar har inkommit och hand-
läggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvatal 1 
2021 

2020-03-05 2020/00371 Motion från (SD) om att 
uppmärksamma och syn-
liggöra kommunismens 
brott mot mänskligheten  

Ingen remittering Handläggning pågår och motionen 
planeras att tas till kommunstyrelsen 
under våren 2021. 
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2020-05-08 2020/00718 Motion från (SD) om Fiske-
vårdsprojekt i Mälaren  

Tekniska nämnden och nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande. 

Remisstiden pågick till 18 september 
2020. Planeras för beslut i kommun-
styrelsen/kommunfullmäktige under 
våren 2021. 

2020-07-08 2020/01014 Motion från (L) om uppför-
ande av staty över Anders 
Yngve Pers  

Kulturnämnden Remissvar har inkommit och ska 
sammanställas. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 1 
2021. 

2020-09-03 2020/01249 Motion från (M) om sats-
ning på City  

Nämnden för idrott, fritid och före-
byggande, Säkerhetsenheten 
stadsledningskontoret 

Remissvar har inkommit. Planeras att 
tas upp i kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige under våren 2021. 

2020-09-03 2020/01252 Motion från (SD) om att 
avgiftsbelägga tolktjänster  

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen senast i augusti 
2021. 

2020-09-07 2020/01248 Motion från (M) angående 
Västmanlands beredskap  

Äldrenämnden, Nämnden för per-
soner med funktionsnedsättning, 
Grundskolenämnden, Individ- och 
familjenämnden, Fastighets-
nämnden 

Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 2 2021. 

2020-10-01 2020/01457 Motion från (SD) om språk-
krav vid anställning inom 
äldreomsorgen  

Äldrenämnden Planeras att tas upp i kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige under 
våren 2021. 

2020-10-02 2020/01458 Motion från (V) om rum för 
stillhet och reflektion oav-
sett världsåskådning på 
äldreboenden  

Äldrenämnden Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen den 31 mars 2021.

2020-10-02 2020/01459 Motion från (V) om kost-
nadsfria mensskydd på 
kommunens skolor  

Grundskolenämnden, Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Motionen planeras att tas upp i 
kommunstyrelsen under kvartal 1 
2021. 

2020-10-15 2020/01556 Motion från (V) om att in-
stallera ett system för att 
låsa skolor och förskolor 
vid yttre hot  

Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden, Utbildnings- och arb-
etsmarknadsnämnden, Fastig-
hetsnämnden 

Handläggning pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 1 
2021. 
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2020-11-05 2020/01726 Motion från (M) om upp-
rustning av bryggor på 
öarna i Västerås skärgård  

Nämnden för idrott, fritid och före-
byggande, Tekniska nämnden 

Motionen är remitterad till nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande 
samt tekniska nämnden för yttrande 
senast 26 februari 2021. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 2 2021. 

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

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

Motionen är remitterad till tekniska 
nämnden, fastighetsnämnden, bygg-
nadsnämnden, miljö- och konsumen-
tnämnden samt Västerås parkerings 
AB för yttrande senast den 26 febru-
ari 2021. Planeras till kommunstyrel-
sen under kvartal 2 2021. 

2020-11-05 2020/01724 Motion från (M) om att 
stoppa gängen  

Nämnden för idrott, fritid och före-
byggande, Individ- och familje-
nämnden, Grundskolenämnden, 
Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden 

Remisstiden pågår till den 26 februari 
2021. Till kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige under våren 2021. 

2020-11-05 2020/01725 Motion från (M) om åtgärd-
er mot välfärdsbrott  

Nämnden för idrott, fritid och före-
byggande, Individ- och familje-
nämnden, Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Remittering pågår. Planeras att tas 
upp i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige under våren 2021. 

2020-11-27 2020/01851 Motion från (M) om kom-
mande planering för verk-
samhetslokaler i Västerås  

Individ- och familjenämnden, Äld-
renämnden, Nämnden för person-
er med funktionsnedsättning, Fas-
tighetsnämnden, Förskolenämnd-
en, Grundskolenämnden och Ut-
bildnings- och arbetsmarknads-
nämnden 

Remittering pågår. Planeras att tas 
upp i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige under kvartal 2 2021. 

2020-12-03 2020/01893 Motion från (M) om en mer 
jämställd namngivning  

Byggnadsnämnden Remittering pågår.. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 2 
2021. 

2020-12-04 2020/01892 Motion från (V) om att 
förbättra trafiksäkerheten i 
Skultuna  

Skultuna kommundelsnämnd och 
Tekniska nämnden 

Remittering pågår. Planeras till 
kommunstyrelsen under kvartal 2 
2021. 
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